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rar^i-tykuy i prace, powicone dawnej literaturze religij-

nej polskiej, a rozproszone po rocznikach „Biblioteki

^i5^v^- Warszawskiej" (1891— 1001), po „Pracach Filologicz-

nych warszawskich" (tomy III — V) i po „Rozprawach

filozoficznych Akademii Umiejtnoci" (tomy XXI —
XXXI) zebraem teraz, przerobiem i dopeniem. Urosa

z tego cakiem nowa praca, obszerna, z nowymi szczegó-

ami i wynikami, chocia miejscami powtarzaj si CEie

stronice dawnego tekstu. Usunem ciszy balast naukowy,

cytacye aciskie, szczegóowe przytaczanie róde, chocia si

ich jak najcilej trzymaem; zamiarem moim byo wprowa-

wadzi i szersze koa w pocztki naszego pimiennictwa,

nike wprawdzie i szczupe, ale swojskie, otoczone aureol

wieków lub pokryte najgbsz ich niedzi i zapomniane

nieraz pod grubemi warstwami pyu, ale ciekawe i zna-

mienne, dla czasów i ludzi, rozrzewniajce w swej pro-

stocie, prawdziwe i gbokie, czsto naiwne i mieszne.

Moe te praca ta natchnie i innych do poszukiwa podo-

bnych, do dopenia i poprawek zarysu tego, który rzeczy

samej bynajmniej jeszcze nie wyczerpa, przeszo bowiem

nasza jest o wiele bogatsza, ni o niej zazwyczaj sdzimy.

A. B.

Liti?ratur;i roligijnii.





Religijnoci przesiky wieki rednie, czasy i ludzie.

Jeli prowadzi si wojny, to w celu nawracania po-

gan lub oswobodzenia G-robu Paskiego z rk nie-

wiernych; jeli wyta si myl, to dla pojcia i zgbienia
rozumem tego, w co sercem wierzono; jeli wznosi si gma-
chy, to wzkie i nizkie dla ludzi, niebotyczne i szerokie dla

chway Boej. Zmienio si dla nich samo znaczenie i za-

danie ycia; zamiast epikurejskiego hasa Horacego, za-

miast carpe dieni — uywaj dnia, rozbrzmiewa — nie tylko

na ustach — memento mori Trapistów; ycie ziemskie to

tylko przesanka przyszego; zatwardziay grzesznik nie

wyzbdzie si uczucia religijnego, zatrzyma choby tylko

wzywanie Maryi, która go od ostatecznego znieprawienia

uchroni.

I literatura wic przesika tym samym duchem; od

religijnej zaczyna te kada narodowa, spisywana po kla-

sztorach najwczeniej, wydobywajca si stamtd dopiero

na szerszy wiat. Mnich nie kady acin wada; có do-

piero zakonnica; có laicy, którym ta acina jest tak obca,

e wprost jzykiem aków (t. j. przyszych ksiy) lub pi-

miennym j nazywaj. Wystarcza im wprawdzie powta-

rzanie niezrozumiaej aciny — modliy si tak zakonnice

u nas jeszcze i w XVII wieku, i próno mia si z nich

Wacaw Potocki, e moe o deszcz si modl, kiedy nam
suszy potrzeba; — intencya ich pobona zadawalaa si sa-

mem suchaniem sowa Boego, cho sów nie rozumiaa;



mimo to odzywa si wczenie pragnienie wzruszenia oso-

bistego, brania udziau i wasn ca myl w dziele wi-
tem. Wic przeo na jzyki narodowe najwczeniej Psa-

terz, jako waln cz skadow brewiarza i modlitw; po

Psaterzu lekcye ewangeliczne i same Ewangelie i Stary

Zakon: przejd potem do liomilij Ojców Kocioa, do le-

gend z pasyonau, do rewelacyi w. Brygity; wo wre-

szcie wiernym do rk modlitewniki, manualiki do spowie-

dzi, medytacye. Dawniej jeszcze misya midzy poganami

liczya si ju z koniecznoci z jzykiem narodowym; tó-

maczya formuy z agendy, przy Chrzcie i przy lubie;

dbaa o pacierz, póniej o credo nawet. Ksidz obcowa
z ludem, w niedziel oznajmia mu wita i posty, odma-

wia z nim spowied powszeclin, przy procesyach odezwa-

y si najpierw pienia narodowe, które nakoniec i do wn-
trza kocielnego drog odnalazy.

Tak zaczyna kada literatura europejska; mog si

rycho przymiesza do niej ywioy wieckie, nawet bra
gór, a potem znowu si cofa, jak u Czechów; moe ich

te i brakn, jak u nas. Nasza literatura redniowieczna jest

wycznie religijna, i cechy tej nie zmieni nieliczne po-

mniki wieckie, tómaczenia statutów czy pieni oryginalne.

Mimo pónego jej pocztku i powolnego jej rozwoju, dla

modszoci naszej kultury i dla niesprzyjajcych innych

warunków, moemy bada ju rycho róne jej ga-
zie; nie taka ona uboga, jakby na pierwszy rzut oka

wydawa si mogo. Tym razem uwzgldnimy tylko te jej

pomniki, które bezporednio z ycia kocielnego wynikay,

z kocioem si nierozczay: Kazania, rzecz wycznie
kocieln i pie religijn, w niektórych okazacl

swych równie z obrzdkiem cile zwizan. O innyc

dziaach religijnej literatury polskiej redniowiecznej, da-

wnych a ciekawych, pomówimy innym razem.



I.

Kazania. — Pocztki kaznodziejstwa polskiego, Franci>zkani. — Bujny

jego rozrost w XV wieku. — Dziea homiletyczne, obce i nasze. — Wybi-
.* tniej.si kaznodzieje. — Hieronim z Pragi. — .Tan z Szczekn.

^|M|azania po polsku, nie homilie czy nauki, które biskup

j^^ po acinie prawi, pojawiy si u nas w XIII wieku.
^^"^ Kaznodziejskie zakony, mianowicie braci mniejszej,

braci w. Franciszka z Asyu, rozniosy je pierwsze po na-

szej ziemi. Gdy u braci w. Dominika, i na ziemi polskiej

nawet, przewaa nieraz ywio niemiecki— niemieckie rko-

pisy i ksigi wiadcz o tem jeszcze dzisiaj np. u Dominika-

nów lwowskich., byli Franciszkani wyczniej Polakami.

Przysza np. w r. 1270 Niemka do kocioa Franciszkanów

krakowskich, a byli w kociele obecni: sam spowiednik

ksin\' krakowskiej, brat Wojciech i inni Franciszkani.

lecz nie moga si z nimi Niemka rozmówi, na migi tyl-

ko, wskazujc oczy wasne i oczy z wosku, jakie przynio-

sa, tómaczya im, e cudem w. Salomei wzrok odzyskaa,

gdy, jak dodaje spóczesne ródo, .,aden z braci nie móg
wtedy z ni mówi, bo ona bya Niemka, bracia za Po-

lacy". Tak byo w samym Krakowie; có dopiero na „pro-

wincyi"! I rzeczywicie, najdawniejsze wyrane wzmianki

kaza polskich odnosz si stale do Franciszkanów. Tak
np. prawi 25 sierpnia r. 1270, w translacy w. Jadwigi,

lektor franciszkaski, brat Boguchwa, kazanie w kociele

konwentualnym w Korczynie, przed Bolesawem Wstydli-



wym. przed King i dworem, prawi o cudach niedawno
zmarej w. Salomei, a Imci pan Jakób, dostojnik ksicy
sucha kazania i strasznie rozbolaa jego, lekkoducha nie-

pobonego, gowa, ale nie way si wyj z kocioa, przez

uszanowanie dla rygoru ksicego i westchn po cichu

do Salomei, eby i na nim cud ukazaa. Otó, e brat Bo-

guchwa mówi po polsku, rzecz naturalna, bo któby go

by zrozumia? najmniej sam p. Jakób. Jeli w^ Kamiecu
w ziemi opolskiej (na lsku) brat Krzyan w dzie w.
Urbana 25 maja 127 L r., prawi kazanie i cuda w. Salo-

mei wplata — Franciszkani z wdzicznoci dla Salomei

i Kingi byli najgorliwszymi szerzycielami ich sawy — to
te tylko po polsku by mogo. Tak samo kroczy brat

Marcin w r. 1271 do Strzelcza na kazanie, na fest w. Wa-
wrzyca, i po drodze rozmyla nad cudami w. Salome'i,

o których chcia „przed ludem kaza" mówi ródo
spóczesne: jeli przed ludem, to tylko po polsku,

nie po acinie, ani po niemiecku, ani po czesku. Ko-

mu to nie wystarcza, niech rozway takie szczegóy.

Przy owem kazaniu brata Boguchwaa nietylko Jakób

Pakosawowic cudu dozna : suchaa go, gdy Boguchwa
midzy innemi rzeczami o cudach Salomei prawi,

pani Nastazya z Mistrzewic, wdowa po szlachetnym panu

Marcinie Wielczy, i patrzya z politowaniem na wasn có-

reczk, obok stojc, która z bolczki na oku zaniewidzia-

a i bagaa witej, eby jej córk uzdrowia—czy móg
by jzyk owego kazania inny, ni polski, jeli je Nacia

zrozumie miaa? Tak samo suchaa kazania owego brata

Krzyana matka chromej Waski i wyprosia cud od wi-
tej — wic i to kazanie mogo by tylko polskiem. Ró-

wnie opowiedzia w Strzelczu brat Marcin przed lu-

dem krótko o cudzie, aby si nad nim po drodze speni,

wic naturalnie po polsku, przecie i „chorgiewny pan"

Jaksik, który by przy tern kazaniu obecny, innego jzyka,

prócz polskiego, nie umia—znajomo aciny u laików bya
wtedy w Xin wieku, tak rzadka, nawet na lsku, e nie

zapomnia zakonnik wymieni umylnie, jeli ksi panu-

jcy po acinie umia.



Oto dowody licznych kaza franciszkaskich po pol-

sku w XIII wieku. O Dominikanach syszymy mniej, lecz

jeli kroczy w. Jacek 27 wrzenia, w translacy w, Sta-

nisawa, na zamek w Krakowie, aby gosi sowa Boe, to

z pewnoci je tylko po polsku prawi. Z czternastego wie-

ku mamy wymienionego w Krakowie Dominika Piotra,

„kaznodziej polskiego", t. j, dla Polaków (predicator Po-

lonorum), pod dniem 22 lipca 1352 r. I wiedzia ju Du-
gosz dobrze, e Franciszkanom i Dominikanom kaznodziej-

stwo polskie pocztki swe zawdziczao. Niestety, zapa
kaznodziejski niebawem, zdaje si, zacz zanika, jak cae

ycie religijne, tak gorce w XIII wieku, w XIV upadao;

na pewno za twierdzi moemy, e midzy owymi kazno-

dziejami zakonnymi nie posta aden mocarz sowa, który-

bj'' wstrzsa suchaczami i caem spoeczestwem, jakim

by np. w Niemczech brat Franciszkan Bertold z Ratysbo-

ny w XIII wieku, co to, jak w dwa wieki póniej, Jan

Kapistran a do Czech i na lsk z tómaczami do-

ciera. Niepokane, osche byo to kaznodziejstwo pierw-

szych Franciszkanów i Dominikanów; nie znalaz si mi-
dzy nimi aden Melchior z Mocisk, ani ukasz ze Lwo-

wa, których potg sowa Orzechowski w Quinkunsie tak

wychwala: ziemia, zdawao si, otworz}' si i porze wy-

stpców, gdy w Lwowie Melchior o Datanie i Abironie

prawi, a gdy ukasz w Przeworsku przysze klski pol-

skie wystawia, dreli obecni, jakby sd Paski ju nad-

szed. Wic, jak poeci, tak i kaznodzieje wymowni zjawili

si dopiero w wieku XVI; próbki zakonnego kaznodziej-

stwa najdawniejszego, z XIII i XIV wieku, poznamy niej.

wiadectwo Dugoszowe dla dziejów tego kaznodziej-

stwa jest tak wane, e musimy je cho w streszczeniu

przytoczy. W „Ksidze nada dyecezyi krakowskiej", opo-

wiadajc, jak to Zbygniew Olenicki ufundowa sta pre-

dykatur polsk w katedrze krakowskiej, r. 1454, twierdzi

wyranie, e dawniej „rzadkie byway w caym Kociele

polskim kazania po polsku dla ludu, poniewa, dla braku

ksig i nauki, nie wielu byo, coby odpowiednio i umiejtnie

prawi je mogli. Wszyscy Polacy bowiem, mówi dalej.



zwracali si ku rzeczom wiatowym, wzdry^ali si przed

nauk i gardzili prac kaznodziejsk, z nielicznymi wyj-
tkami, i to obcymi, mówicymi obcym (niemieckim) jzy-
kiem. Zaoenie uniwersytetu dopiero znioso owe dugo-
trwae braki i zaniedbanie, poczy si odtd, ju nie po

miastach tylko i grodach, lecz nawet i po wsiach polskich,

za mnoeniem si ksig i wiedzy, uczonych ludzi kazania,

i z czstego goszenia prawa Boego ogadzay si umysy
prostaczków. A brak ten bywa i w Krakowie samym, na-

wet jeszcze za czasów uniwersyteckich; w kociele krakow-

skim wygaszali bowiem kazania regularnie Dominikani

i Franciszkani tylko podczas „stacyj", nadzwyczajnie za
tylko wyjtkowo i ze znacznemi przerwami; Zbygniew do-

piero ustanowi kaznodziej, któryby w post codziennie,

w inny za czas co wito i niedziela sowo Boe ludowi

przepowiada, w katedrze krakowskiej; pierwszym owym
kaznodziej by Pawe Zatorczyk, o którym niej. Sowa
Dugosza co do kaznodziei obcych byy prawdziwe; nawet

u Franciszkanów wietne pocztki z lat 1270— 1272, o któ-

rych wyej wspomnielimy, odpowiedniego rozwoju nie do-

czekay si na razie; w kilkanacie lat póniej oskara icl

nawet gorliwy patryota, najczulszy stranik ycia narodo-

wego w kociele i szkole, arcybiskup gnienieski Jakób

winka, jakoby zakon ich Niemcy zalewali, jakoby Pola-

ków przyjmowa nie chcieli — czy i w Krakowie i Sczu,

wobec Kingi, o tem wtpi nam wolno.

Polskie kaznodziejstwo redniowieczne otwiera bada-

niu kilka widoków; pomijamy cile teologiczny, nie pyta-

my, jaka jest nauka kaznodziei, jak rozwija i uzasadnia

dogmat lub mora, jak objania i rozumie teksty, jak je

cytuje i t. d.; ale oprócz teologicznego zawiera si tu obfi-

ty materya literacki, jzykowy, obyczajowy i ludoznawczy.

Dowiadujemy si o nieznanych przedtem osobistociach,

które na ycie duchowe wspóczesnych wpyway, o dzie-

ach, których liczne odpisy popularno ich powiadczaj,

o zakusach literackich, o wyborze i naladownictwie róde,
o szerokoci lektury, o wzajemnej zawisoci, jakie tych

autorów i ich dziea odznaczaj; wana ga pimienni-



ctwa redniowiecznego odywa na nowo ze wszystkiemi

znamiennemi cechami, a mianowicie z uraylnem niemal

wymijaniem wszelkiej oryginalnoci.

Pod wzgldem jzykowym plon jest mniej obfity.

Pomniki kaznodziejstwa polskiego nale gównie do wie-

ku XV, do czasu wic, kiedy duchowiestwo acin ogólnie

znao tak, e kady, który spisywa kazania, mimowoli je-

dynym literackim jzykiem, aciskim, si posugiwa. Je-

dnolito katolickiej kultury redniowiecznej, która, czc
wszystkie narody w uywaniu jzyka aciskiego, ze-

wntrzny wyraz tej cznoci wytworzya, przykad zbiorów

obcych, które si w Polsce licznie rozchodziy, gotowe for-

my kaznodziejstwa w jzyku aciskim, tak dogodnym dla

pimiennego uytku, szczególniej wobec trudnoci, jakie

rodzimy jzyk w pisaniu nastrcza, sprawiy, e, jak

u Czechów, w Niemczech i indziej, tak i u nas, mianowi-

cie w XV wieku, kaznodzieja wycznie po acinie spisy-

wa swe prace, które tem samem staway si nabytkiem

ogólnym; praca Polaka lub Wgra ]3opacaa we Francyi

lub Woszech i na odwrót. Po zerwaniu tradycyj rednio-

wiecznych wytumaczono zwyczaj ten czysto literacki fa-

szywie; twierdzono, mianowicie ze strony protestanckiej,

dowodzcej, jak upoledzone byo sowo Boe w Kociele

katolickim, e w wiekach rednich mówiono kazania, jak

odprawiano Msz, t. j. po acinie, w jzyku, dla ludu nie-

zrozumiaym; niezliczone druki i rkopisy kaza aciskich,

nadzwyczaj rzadkie kaza niemieckich, czeskich i innych,

zdawao si, dowodziy tego niezbicie. Dzi niepotrzeba ju
tumaczy, e byo cakiem inaczej, e w XY wieku kady
kaznodzieja pisa kazania wycznie po acinie, prawi je

za W3^cznie w jzyku narodowym; wyjtki po obu stro-

nach tak s nieliczne, e potwierdzaj tylko regu. Otó
i w naszych pisanych Scrmo)ics jzyk panuje aciski, pol-

szczyzna wystpuje wyjtkowo.
Najdawniejsze zabytki kaznodziejstwa polskiego, ka-

zania witokrzyskie i gnienieskie, pochodzce jeszcze

z poowy XIV wieku, s pisane wprawdzie po polsku, ale

w XV wieku kaza takich ju nie pisz. Po polsku spisy-
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wano wtedy ju tylko formuo kuznodziojsk, t. j. spowied
ogóln i modlitwy; dalej pieni duchowne, które kaznodzieja

praytaczal, wielkanocne i inne; samych rymowanych deka-

logów zachowao si przecie kilkadziesit odpisów po ka-

zaniach, a niektóre pieni duchowne znamy dotd tylko z ka-

za; nakoniec—pojedyncze zdania lub sowa, które, czy sam
autor, czy kto póniej, nieraz nawet jeszcze w XYI wieku,

z jego dziea korzysta, w aciski tekst wpisywa, w rzd-
kach lub nad rzdkami i po brzegach rkopisu. Takie glo-

sy polskie s najobfitsze nad tekstami lekcyi z ewangelii

lub listów; lekcye bowiem czyta ksidz po acinie, cae lub

pierwsze ich zdania lub sowa, i powtarza je w dokadnem
brzmieniu po polsku; dla dokadnoci tej, by nie szuka
na kazalnicy dopiero odpowiedniego wyrazu, naleao wpi-

sywa go nad lub obok aciskiego tekstu. Rzadziej poja-

wiaj si glosy polskie w samym tekcie kaza, chocia

posiadamy i takie, które niemal przez pó po polsku pisa-

ne; z reguy jednak nikn one rycho w tekcie; kazania,

przeznaczone dla czytelników wyksztaconych, trzymano

w tonie uczonym, nie wygaszane z kazalnicy, glos polskich

nie posiadaj nigdy: tu naley najwiksza ilo odpisów

zbiorów obcych i niejedno dzieo oryginalne, mianowicie

z drugiej poowy XV wieku. Warto tych glos jest maa;
glosowaniu ulegaj niemal wycznie pojcia oderwane; wy-

raz, ukuty lub przejty z czeskiego, powtarza si wic
cigle.

Ogólnych dziejów kaznodziejstwa streszcza nie my-

limy: pomniki jego polsko-aciskie pojawiaj si, kiedy

po wiekowym rozwoju kaznodziejstwo staych form i wiel-

kiego znaczenia dawno ju si dobio, kiedy kazania, prze-

stawszy ju dawno nalee do przywilejów i obowizków
biskupich, wygaszao duchowiestwo wieckie i zakonne,

nietylko po miastach i miasteczkach, ale nawet ju i po

wsiach, co niedziela i wito, a w post nawet i w tygodniu;

niema wic celu siga pocztków, kiedy si spotykamy

z kaznodziejstwem w Polsce dopiero w penym jego roz-

woju. Nie mylimy te przytacza na nowo cytowanych

ju tyle razy utspów z konstytucyi winki (z r. 1285),
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Nankiera (li20) i Wojciecha Jastrzbca (1423), dotyczcych

kaza i kaznodziejów. Natomiast podamy kilka raniej cz-

sto lub wcale nie cytowanych zapisek historycznych i wy-

mienimy szereg dzie kaznodziejskich z koca XIV i po-

cztków XV wieku.

Ciekawa i znaczca jest wzmianka o kazaniu aci-
skiem, które obcy, biskup Jan z Bryksyi, mia przy koro-

nacyi Wacawa czeskiego w Gnienie w r. 1300; arcybi-

skup gnienieski — albo jak wtedy jeszcze poprawnie ma-

wiano, gniedzieski, —sawny ów Jakób winka, rzek

bez ceremonii do nieco zniemczaego króla-Przemysowica:

„Kazanie jego byoby znakomite, gdyby tylko nie by
psiogowcem i Niemcem"; psiogowcami nazywano ludzi-

potwory dalekiej, bajecznej obczyzny, o której kupcy i po-

drónicy cuda prawili; a Niemca byby po polsku i Mi em-
c e m nazwa, jak jeszcze w XVI wieku nawet w urzdowych
aktach u nas mawiano, a jak dzi jeszcze lud mawia. winka
znany by z gorliwoci narodowej, w ustawach synodalnych

czyckich z roku 1285 powtórzy wyranie dawniejszy

artyku o nieprzyjmowaniu Niemców, jako nauczycieli, aby

jzyk polski zachowa i poprze; na tym samym synodzie

zaznaczy, jak niewiele od wieckich kaznodziejów wy-

magano: co niedziela mia ksidz zamiast kazania lu-

dowi po polsku wyoy credo i pacierz i Zdrowa Ma-
ryo, potem wita zapowiedzie i spowiedzi powszechn
(Kaj si Bogu it. d.) zakoczy; a jeli znajdzie si kto

biegy, moe suchaczom i lekcy ewangeliczn wyoy.
Z wieku czternastego, tak ospaego pod wzgldem religij-

nym, tak rozkochanego w yciu i uyciu, mao mamy
wzmianek o kaznodziejstwie, np. w ustawach synodalnych

biskupa krakowskiego Nankiera z r. 1320 upomnienie

o staranny wykad ewangelii tym, których do tego upowa-

niono, i zakonników, ab}'' w kazaniach lud, szczególniej

za szlacht niechtn, do rzetelnego wydawania dziesi-

ciny nakaniali: szczegó, zaprawd godny materyalisty-

cznego stulecia. Zato posiadamy z wieku tego dwa zbiorki

kaza zakonnych, o których niej pomówimy osobno.
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W wiokii pitnastym o kazaniach polskich stao ju
mówi. Przed Grunwaldem np. mia biskup pocki, Jakób

Kurdwanowski, w klasztorze czerwiskim w dzie Nawie-

ilzenia N. P. Maryi przed wojskiem, licznie zgromadzonem,

kazanie; jako czowiek rzadkiego wyksztacenia i daru wy-
mowy, prawi wiele o wojnie sprawiedliwej i niesprawie-

dliwej, jak kanonici, a póniej i humanici nasi Fr^^cz Mo-
drzewski i in. — i dowodzi, e wojna królewska jest naj-

sprawiedliwsza. Gdy król ten umar, prawi po polsku na

egzekwiach jego krakowskich mistrz Pawe Zatorczyk, wy-

licza wszystkie jego dobre i pobone czyny i wzruszy
sodk wymow suchaczy a do ez; — tak samo jjrawi po

polsku nad grobem wnuka Zygmunta Starego biskup Ma-
ciejowski po polsku i zawiód oczekiwania humanistów na-

szych, którzy ju dla popisu wobec obcych ozdobnego a-

ciskiego „sermonu" czy panegiryku oczekiwali. O Pawle

Zatorczyku stwierdza i notatka pomiertna (r, 1463), e za

wieku swego w kazaniu polskiem do ludu nikomu nie ust-

powa. Dugosz w ksidze nada, opisujc koció w.
Anny, wymienia bakaarza w. teologii, mistrza Zygmun-
ta z Pyzdr, jako znakomitego i synnego kaznodziej w j-
zyku polskim (z lat dwudziestych), a podobnych zapisek

o sawnych kaznodziejach peno, np. w ksidze promocyj

uniwersyteckich, — o Stanisawie z Nart, ziemi rawskiej,

sawnym i ulubionym kaznodziei mazowieckim pod r. 1477,

albo o zakonniku trzemeszeskim, mistrzu Janie Szklar-

czyku, „znakomitym kaznodzieju" (r. 1474), albo o innym

Pyzdrzaninie, profesorze Janie Koczwarze, lubionym ka-

znodziei u w. Barbary; o krakowianinie, doktorze w. teo-

logii, Stanisawie Skawince, boogrobcu, kaznodziei, w tu-

mie krakowskim synnym i szczególnie lubionym (zmar-

ym r. 1527); o Jakóbie z Pakoci, mnichu trzemeszeskim

(zmarym r. 1505), „znakomitym gosicielu sowa Boego",

i t. d. To prawi Ostroróg w znanym pamitniku politycznym

o tem, jak si cinie lud do kapliczki do kaznodziei pol-

.skiego, gdy tymczasem nawa gówna z kazaniem niemie-

ckiem wieci pustkami; wtedy to uroso nawet przysowie:

siedzi, jak na niemieckiem kazaniu. aciskie kazania Ja-
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na Kapistrana na rynku krakowskim z r. 1-153 powtarza

tómacz po polsku i t. cl.

Jakiemi dzieami, wzorami posugiwali si ci kazno-

dzieje?

Dziea homiletyczne oryginalne pojawiaj si póno;

przez czas dugi popacay wycznie dziea obce, szczegól-

niej kazania dominikana, Jakóba albo Jakobina de Vora-

gine, którym nadzwyczaj rozpowszechniona tak zw. „Zota

Legenda" tego autora drog utorowaa; odpisy jego sermo-

nes domiuicales (rzadziej i quadragesimales), pocz3'najce

si od sów: Humanae labilis vite decursus salubri erudi-

cione nos amonet etc, s czste po naszych bibliotekach.

Obok nich cieszy si uznaniem Peregryn, którego mylnie

za Polaka uwaano, bo to Niemiec lski, rodem z Le-

gnicy; by on prowincyaem Dominikanów polskich i re-

formatorem klasztoru wrocawskiego, gdzie moe i kaza;

kazania jego de tempore et de sanctis — w tych ostatnich

czerpie wiele z „Legenda aurea" — powstay okoo r. lliOO;

doczekay si w XV wieku kilku edycyj. S to zarysy

i szkice kaza popularnych, lubujcych si w przykadach,

bajkach, moralitates, zabarwionych, np. w kazaniu o go-

dach w^ Kanie, prawdziwym humorem. Dalej spóczesny Pe-

rygrynowi tak zw. Soccus; autorem tych sermones de tem-

pore et de sanctis by Konrad von Brundelsheim, opat Cy-

stersów w Heilbronn, zmary r. 1231; s one wcale uczo-

nej treci, czerpanej gównie z Augustyna i Bernarda, bez

wszelkich opowiada i facecyj, dugie, napenione autoryte-

tami, moralizujce i alegoryzujce wszystko, np. tekst Ewan-
gelii w. uk. rozdz. 10 (homo uidam descendebat ab Hie-

rosolymain Jerichoet incidii in latrones) jest zastosowany do

Maryi, zstpujcej z nieba w wiat midzy grzeszników

i t. d.; dales Novus Thezaurus (Petri de Palude zm. r. 1342)

i wiele innych, np. Anglika z XII wieku Petrus Blesensis,

kazania alegoryzujce z licznemi cytatami duchownych

i wieckich pisarzy — z nich ostatnie, przetómaczone j-
zyka ludowego. Dalej zbiór kaza, nazwany Zwierciadem

kocielnera (Speculum ecclesiae), które póniejsi kompilato-
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rowie rabowali chtnie; oba te dziea posiadaa np. kapi-

tua krakowska w swej ksinicy okoo r. 1300.

Z obcych dzie wieku XV warto wymieni Guillormi

postillae (drukowane 75 razy przed rokiem 1500), domi-

nikanina i profesora paryskiego, z roku 1437, przytacza-

ne nieraz w kronice trzemeszeskiej kazania p. t. „Para-

tus" nieznanego autora (od sowa pocztkowego pierwszej

i drugiej czci tale nazwane, wyda 17); „Dormisecuro"

Jana Werdena, minoryty kolouskiego z poowy XV wieku,

wedle innych za z czasów okoo roku 1309 (wyda 25);

„Discipulus" albo Sermones discipuli Jana Herolta z Ba-

Z3dei (36 wyda); nadmieniamy, e np. anegdota o szew-

cu, który z rabinow córk mia Mesyasza spodzi, dru-

kowana np. w zbiorze St. Ciszewskiego „Krakowiacy" I,

275, pochodzi moe w kocu z kazania Dyscypua 305,

ródem Herolta by za „Dialogus miraculorum" Cezaryu-

sza z Heisterbach z r. 1224; dalej ,.Biga salutis" (Michae-

lis de Ungaria), „Baraletus" (Gabryel, dominikan) i in.

Wszystkie te dziea zna i uywa ich jeszcze wiek

XVI. "W inwentarzach ksigarzy krakowskich Szarfenberga

(r. 1547) i Unglera (r. 1551), znachodzimy „Sermones Dor-

misecure", „Thesaurus" (novus), Biel Gabriel (profesor teo-

logii w Tybindzie, zm. r. 1495) i in.; wspomina o nich nie-

raz Orzechowski, np. w Apologii do Andrzeja z Górki,

wystpujc przeciw kaznodziejom, którzy bajki zamiast

wiary prawi, quo fit, ut fabua Georgii (legenda o w. Jerzym

i smoku) ac tabella Czestochoviensis (o obrazie owym) no-

tior sit nobis omnibus meritis ac beneficiis Christi hunc

—

ecclesiasticum esse si Christum nescit, illum — simplicem

si evangelium nunuam legit et si librum nullum habot

in suis aedibus praeter Dormisecure; albo na innem miej-

scu (tame): sic absue uxore dicent fornicatum fuisse Bi-

gam impune, sic Baraletum atque Bricottum et reliuos in-

sensatos Galatas etc. Niektóre zayway szczególnej sawy
i póniej, np. Hortulus reginae Meffretha z Myszni (pisane

r. 1443—1447;, który kwiatki rozliczne w ogród królowej

kocioa przeszczepia z dzie „Jacubini, Miliciani" (Czech

znany) i in., odznaczajc si istnem spldrowaniem wszy-
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stkich bogactw przyrody i medycyny, które w swych exor-

dyacli i porównaniach zuywa; podoba si tak, e jeszcze

r. 1G52, na rozkaz cara Aleksego, przetómaczono go na

jzyk sowiaski.

Na osobn wzmiank zasuguj kaznodziejskie dziea

autorów czeskich, midzy niemi za najbardziej Postyla

synnego Konrada Waldhausera, krca po wiecie w nie-

zliczonych odpisach, jako „postyla studentów praskich";

wedle niej powstaa póniej „postyla studentów krakow-

skich". Konrada suchali z przejciem acy polscy, bawicy
na studyach praskich; jeszcze w XV wieku wysawia go,

jako niezrównany wzór kaznodziejstwa, jaki Polak-anonim,

piszcy dla kapanów wskazówki, sam dugoletni gosi-

ciel sowa Boego na obczynie, w Norymberdze i Zgo-

rzelcu. Z Niemcem Konradem rywalizowa Czech Milicz,

równie gony karciciel zmateryalizowanego duchowiestwa

ówczesnego; i jego postyla znalaza u nas popyt. W Pradze

gosi kazania mistrz Mateusz z Krakowa, póniejszy pro-

fesor heidelberski i biskup wormacki; tame napisa swo-

j postyl czyli glos na epistoy niedzielne caego ro-

ku 1400 lzak Niemiec, mistrz Maciej z Legnicy, profesor

praski w. teologii, a póniej krakowski, której kilkanacie

odpisów po naszych bibliotekach dowodzi jej popularno-

ci; i jego kazanie pasyjne osobliwszej zaywao wzitoci.

Lecz od tych obcych zwrómy si do zbiorów naszych,

oryginalnych, jeli o oryginalnoci mówi wolno wobec

dzie, których autorowie czytelnika jak najgorliwiej zape-

wniaj, e wnieli w nie jak najmniej nowego i wasnego.

Nakielski z Miechowi! wymienia Stanisawa Stoykona,

zmarego r. 1395, jako autora homiletycznego; rzeczywi-

cie posiada Biblioteka Petersburska dzieo jego, gdzie na k.

334 czytamy: explicit opus sermonum dominicalium, colle-

ctum per venerabilem dom. Stanislaum decret. doct. prepo-

situm monasterii mechoviensis et transsumptum per me
Wenczeslauum de Sdzechouia clericum gneznensis diocesis

a. d. 1391 in Mechovia; kazania te s bardzo obszerne, ale

wykad jest zupenie abstrakcyjny, nie liczy si ze spoecze-
stwem i jego potrzebami i wadami, — co jak Soccus.
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Obok staroytnego klasztoru miechowskiego wystpuje
Przemyl z dzieami homiletycznemi, które z grona kano-

ników nowej kapituy wychodz. Pierwszy biskup, rezydu-

jcy w Przemylu, energiczny a wiaty Eryk z Liinebur-

ga (Winsen), otoczy si uczonymi Niemcami; jeden z nich,

Henryk, S3'n Honoryusza, kantor przemyski, ucze uniwer-

sytetu praskiego, zebra i wyda r. 1394: kazania niedziel-

ne. Z biblioteki Augustynów egaskich przeszed ich r-
kopis do biblioteki uniwersyteckiej wrocawskiej, zatytuo-

wany: Sermones dominicales et de aliuibus sanctis collecti

per Hinricum Honorii magistrum arcium et primum can-

torem ecclesie Premisliensis — expliciunt sermones domini-

cales predicati et collecti Premislie per dom. Hinricum mag.

arc. studii pragensis et primum canonicum et cantorem

eccl. prem. a. d. 1394 in vigilia palmarum. W tekcie ka-

za s czasami glosy niemieckie; kazania uoone s tak, e
objaniaj najpierw cay tekst lekcyi ewangelicznej, a wic
na sposób postyli, poczem idzie zwykle osobny ustp, za-

tytuowany moralitas albo moraliter, w którym lekcya lub

jeden punkt jej wykada si „moralnie", np. po wyoeniu
lekcyi De circumcisione Domini rozwija Henryk myl, jak

obrzezywano Pana i naladowców jego. Pana — przez ubó-

stwo, przez zakon, przez ydów (podczas mki i jak to si

odbywao) i t. d,, naladowców za — gdy odbiera si im

cze, dobytek, zbawienie, przez oszczerców, kacerzy i t. d.

Scholastyczny podzia na punkty zawsze jest starannie

przeprowadzony; wykad cile abstrakcyjny, wycieczek

przeciw otoczeniu, uwag obyczajowych i t. p. niema; ka-

zania te nie rozeszy si w liczniejszych odpisach. Biblio-

teka wrocawska posiada i inne dzieo tego Henryka, pi-

sane w Pradze, o Chrystusie.

Wikszego rozgosu, ni dzieo Henryka, nabra zbiór

kaza innego kanonika przemyskiego, mag. i doktora de-

cretorum, Mikoaja, synaWiganda, Biskup Maciej, nastpca

Eryka, mieszczanin krakowski, wzywa kilkakrotnie Miko-

aja, równie krakowianina, profesora praskiego, a póniej

krakowskiego, natenczas dziekana przemyskiego, „sermones

per modum postille vulgariter ad fidelem Christi popu-
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lum per me prolatos in unum volumen redigere"; wezwa-

niu temu uleg w kocu Mikoaj i powici postyl kaza
niedzielnych swemu biskupowi, zarczajc w przedmowie,

e zadanie to przechodzi siy jego, e wypeniliby je lepiej

inni, uczesi, którym on nie godzien rzemyka rozwiza:
zaznacza dalej, e zbiera gównie zdania starych i no-

wych mistrzów, wasnych dodawa jak najmniej (rarissime);

zdaje wreszcie prac sw cakowicie na sd biskupa i in-

nych. Odpisy tej postyll, która równie bez adnych rysów

charakterystycznych lekc3^e niedzielne objania, s liczne po

bibliotekach. Inne dzieo, Postilla super evangelia de Sanc-

tis mag. Wigandi pie memorie canonici premisliensis, zawiera

rkopis w Muzeum Ossoliskich. Kiedy i gdzie Mikoaj Wi-
gandów, który nie rezydowa w Przem^^lu, kazania swe w mo-

wie „ludowej" prawi, tego nie wida przedmowy ich reda-

kcyi aciskiej, która powstaa póniej nieco, okoo r. 1415;

w kadym razie by to „jeden z pierwszych podrczników

kaznodziejskich, które powstay w Polsce, wobec którego

przez cay wiek XV aden inny, zwaszcza w koach na-

szego kleru miejskiego, nie zdoa si utrzyma. W pierw-

szym przecie rzdzie kochali si w kazaniach Wigando-

wych szkolarze i mistrzowie krakowscy, przenoszc je nad

wczeniejszy nieco zbiór jego ucznia, Mikoaja ukasza
z Komina" (sowa ks. J. Fijaka).

Ów Mikoaj ukasz z Wielkiego Komina, ucze
szkoy sandomierskiej, póniej (r. 1411) rektor krakowski,

lecz ju r. 1412 proboszcz beszowski, znawca i wielbiciel

pism Mateusza z Krakowa, on który ksigozbiór jagielloski

licznymi rkopisami zbogaci, powici obszerne swe dzieo,

postyl kaza niedzielnych (po kilka kaza, 2—4, na ka-

d niedziel obejmujc), biskupowi poznaskiemu, a od

r. 1412 krakowskiemu, Wojciechowi Jastrzbcowi z Du-
bnic. We wstpie poucza nas, e skoniy go proby wielu,

aby kazania, goszone po polsku, na ogólny poytek w je-

dnym tomie spisa; „zadania tego byliby godniejsi inni moi

mistrzowie i doktorowie, yjcy ze mn w studyum kra-

kowskiem; wybrano jednak mnie, cho, wiadom niemocy,

wahaem si i dla innych zatrudnie prac porzucaem nie-

Literatura religijna. 2
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raz; nalega szczególniej biskup sam, który, bawic w Du-
bnicy, adnego z mych kaza nie omieszka, (Beszowa bowiem
nie daleka od Dubnicy, a na parafi Beszowsk waszego

kolatorstwa prezentowalicie mi wy — biskup — i wasi

bracia)"; teraz wic skada ten zbjiór i zdaje go na sd bi-

skupa i mistrzów krakowskich w chwili, gdy biskup (w Ka-

szowie) tak si trudzi okoo utwierdzenia pokoju u nasze-

go króla i Zygmunta r. 1412; data w wigili Piotra i Pa-

wa tego roku.

Kazania ukasza jak i wymienionych poprzedników,

zwracaj si do ycia potocznego rzadko, raz, gdy prze-

ciw zwykemu trybowi, nadmienia o rabunkach, jakich si

r. 1409 w ziemi kujawskiej Polacy za zym przykadem
obcych dopuszczali, dodaje: videant Poloni nostri, si bene

administratur regnum eorum, alienigenis devorantibus, ale

zaraz si reflektuje: lecz moe o to dba nie naley, a zwró-
my si ku sobie i t. d. I „przykady" nie czste, najobszer-

niej wyoona parabola o królu Barlaamie i wyborze szka-

tuek kosztownych z trupiemi kociami, a prostych z per-

ami i cennymi kamieniami. Nie zyskay te kazania jego

wielkiej popularnoci: rzadkie z nich cytaty i wypisy, tyl-

ko pomys jednego kazania podoba si nadzwyczaj; po-

wtarzaj go wszyscy kaznodzieje polscy przez cay wiek

XV, i dlatego przyczamy go tutaj w brzmieniu oryginal-

nem, cho je poniej po polsku strecimy.

Mianowicie w drugiem kazaniu na Ewangeli w. Ja-

na 2 rozdz. (na pierwsz niedziel po oktawie Trzech Króli),

o godach w Kanie, objaniajc szeroko wyraz „nupcie",

mówi ukasz: sed quia Polonus Polonis louor, adhuc ad

huius expositionem vocabuli nupcie revertor, uemadmo-
dum sonat in eodem linguagio Polonorum. Dicuntur enim

polonice nupcie szwaczóa, quod sonat uno modo quasi S7va

doba, quod videlicet significat „simile, conveniens vel con-

gruum sibi". Nam qui vult contrahere matrimonium, debet

eligere uxorem sibi similem, nobilem, si nobilis est — idzie

o towarzyszk, stworzon ze rodku ciaa, nie z gowy ani

z nóg, niech równ bdzie co do wieku i urody, na wzór

piercienia, który za may gniecie, za wielki spada. Vel



i[)

dicitur szuadzba^ quasi sz7vacz ba^ i. e. „propria curat", sc.

uxor, nie konkubina, okradajca pana, który, jak ptak bez

gniazda, nie wie komu swe mienie powierzy, tak, e du-

chowny z 300 grzywnami docliodu gorzej si ma w swym
domu, ni rycerz szlachcic, który nie posiada 30 lub

40 grzywien czynszów, ale ma rzdn on: i gociom
ich lepiej si wiedzie. Vel dicitur szwadzba^ quasi sii^a dtva

ita, quod sonant nupcie quasi „sui duo": którzy si nawza-

jem posiadaj, jedno naley do drugiego. Eciam dicitur

swaczba quasi szioadz rtw, i. e. „connexio et coniunccio", qae

est difncilis ad disiungeudum, nisi cum rupturis. Nam con-

sanguinei coniugum propter coniugium eorum mutuo se

amant, unde mirum, est cum tot propter coniugium eorum

mutuo se amant, uade mirum est, cum tot propter eos

ament se invicem, si ipsi se non ament, quandoque pa-

tria vestra matrimonio ad concordiam reducitur, ut patet

de Litwanis et nobis Polonis par matrimonium bon me-

morie Heduys, file Ladislai, regis Ungarie et Wladislai nunc

gracia Dei regis Polonie alias Jagellonis principis supremi

Litwanie: i przykady innych, jedno taka podoba si Bo-

gu. Unde et adhuc dicitur szwaczba convertendo sillabas...

ba szwacz, quod sonat „tua est" quod debet ammonico esse

viri: obruszony chce on bi, ale ona jemu naley, a co

wicej, nim jest, wic niech zachowa miar w karaniu,

które samo przez si potrzebne.

Przytoczylimy ten ustp, nie eby da próbk ety-

mologii redniowiecznej, która kady wyraz w najrozmaitszy

sposób tlómaczy umie, ale poniewa w caoci lub skró-

cony powtarza si, naturalnie, bez wymienienia pierwotne-

go róda, w wielu kazaniach XV wieku na tene temat.

Tak wic skupia si na pocztku XV wieku szereg

dzie homiletyczny: róni autorowie, zakonnicy i (przewa-

nie) wieccy duchowni, mistrzowie: krakowscy w pierw-

szym rzdzie, ukadaj na nalegania suchaczy kazania, któ-

re w rodzinnym jzyku miewali, na pimie, po acinie,

przyczem naturalnie bez znacznych modyfikacyj obej si

nie mogo. Bo albo przedstawia tekst aciski tylko jakby

szkielet, zarys, który ustnie rozszerza naleao, albo od-
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wrotuie odznacza si tekst aciski litorackioin obrobieniem,

dodaniem cytatów, argumentów i punktów, mniej odpo-

wiednich ustnemu wykadowi dla j)rostaczków. Odtd du-

ciowiestwo polskie kroczyo statecznie po tej drodze, dziea

homiletyczne powstaj coraz nowo, mianowicie w Krako-

wie, odznaczajce si wielk erudycy, jak kazania Stani-

sawa ze Szkalmierza, doktora decretorum, zachowane

w licznych odpisach, Andrzeja z Kokorzyna, Pawa z Py-

szowicz, Pawa z Zatora. O kazaniach Mikoaja Pszczóki

z Bonia, drukowanych kilka razy zagranic, zwanych te
^Yiridarius", wspomnia krótko B. Ulanowski w monogra-

fii o tym kanonicie; wspomnie mona i o zbiorze kaza
Grzegorza de Mislowicze, alias de Zawada, iuris canonici

doctor, archidiaconus leopoliensis, zebranych z inn3^ch Cpau-

ca de infinitis collegi, ex amplissimis colligens pauxillum),

scriptus et completus in aliena provincia perturbata con-

sciencia propter fidei catholice discidia, tempore a sede mei

expulsionis durante a. d. 1444, sacro concilio basilensi vi-

gente, persecutionem tamen hereticorum et ecclesie inimi-

corura maximam paciente. By ten Grzegorz we Woszech
przedtem dla nauk. Pet. Bibl. Publ. posiada rkp., a. II

Folio 201, pisany per Gregorium de Myslowicze alias Za-

vada continuantem studium Bononie a. d. 1437... gravissi-

mis expensis quia pauperrimus fuit (non prebendatus). AVy-

czamy kazania sawnego Jakóba, Cystersa z Paradyu,

co przeszed póniej do Kartuzów erfurckich, Jacobus Car-

thusiensis s. de Clusa, i u nich umar r. 1465, poniewa
w przedmowie do swych Sermones de tempore et de sanc-

tis (te ostatnie pisane r. 1449) wyranie zaznacza, e pra-

wi je do ludu po niemiecku; ale z dawniejszych jego ka-

za monaby tu zaliczy te, które miewa do braci zakon-

nej w Paradyu i Mogile (po acinie) i spisa na yczenie

opata.

Midzy kaznodziejami z poowy XV wieku wymieni-

my tylko dwóch, z powodu przeciwnego stanowiska, jakie

w yciu i w dziele karnodziejskiem zajli. Jeden z nich,

skromny Franciszkan (a moe inny zakonnik), brat Piotr

z Miosawia, przemawia do ludu, do rzemielników i prze-
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kupek, wic kazania odznaczaj si krótkoci, jdrnoci
wyrae, barwnoci szczegóów, omijaj, kwestye teologi-

czne, wdraaj za to przepisy moralnoci, posuguj si ch-
tnie przysowiami i wierszami polskimi. I znalaz brat Piotr

nietylko wdziczaycli i licznych suchaczów, ale nawet, gdy

po acinie zbiór swój uoy, gorliwych czytelników i przepisy-

waczy, i pozosta zbiór jego w siedmiu co najmniej odpisach

do dzisiaj, chocia do ksinicy jagielloskiej, uniwersyte-

ckiej, jako zbyt pospolity, wtargn nie zdoa, chyba w to-

warzystwie uczeuszych kaza profesora w. teologii, Jana

ze Supcy.

Cakiem inaczej przedstawia si nam w kazaniach

swoich uczony mistrz Maciej z Racia, kanonik kapituy

wocawskiej, doktór dekretów, czsty zastpca kapituy, ja-

ko jej prokurator, czy komisarz na synodach, po sejmach,

w sprawach pomorskich, zmary w r. 1483. Nie rozeszy

si kazania jego uczone tak szeroko po wiecie, jak owe

skromnego mnicha, zato imponuj one cytatami i szczegó-

ami wyszukanymi. Nasz mistrz uoy wszystkie kazania

niedzielne wedle jednej normy: zacytowawszy bowiem mot-

to z lekcyi ewangelicznej, przytacza we wstpie jak ale-

gory, wybierajc j najzwykej z przyrody, poczem prze-

chodzi do Ewangelii i, odczytawszy jej tekst, omawia owo

motto z dwóch punktów, ,,moraliter"; wreszcie, w osobnych

dodatkach po kadem kazaniu, z Queritur i t. d. rozstrzsa

pewne wtpliwoci, subtelnoci i kwestyjki dla czytelnika-

teologa.

Przytaczamy dla przykadu jeden taki szemat: Homo
nidam erat dives Luce XVI. Hermes dicit, terra est ma-

ter omnium elementorum, quia ab ipsa omnia procedunt et

ad ipsam omnia revertuntur; sic Christi misericordia assi-

milatur terre... et uia deus bonorum nostrorum non eget

ideo pauperibus debent dari, quod qui nonfacit... dampna-

tur, ut iste epulo, de quo hodiernum Evangelium legitur etc.

Duo noto in hoc Evangelio, quantum spectat ad doctrinam

nostram moraem etc. Na kocu kazania: Queritur. quod

nomen fuit huius divitis? Dicitur. quod Nabal... civis de Je-

msalem. qui mortuus est centum annis a. Chr. N.
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stosowany do j^cia i trybu „modernum", lecz w zbytnio

szczegóy mistrz Maciej si nie wdawa, chyba wyjtkowo;

zazwyczaj ogranicza si cakiem do ogólnikowych upomi-

na i napomknie, stosowanych dla kadego kraju i czasu.

Oczytanie mistrza Macieja jest bardzo wielkie; cytat

mnóstwo; przodewszystkiem z Ojców Kocioa, mianowicie

z Grzegorza w. i Augustyna, z Summy Tomasza z Akwinu,

z Petri (Bercliorii) reductorium morale, z dzie rzadszych,

jak Petrus de Cipria in libro de oculo morali i Ciprianus

in libello de habitu virginum i i. Przykady—liczne czerpa-

ne z Yitaspatrum, z kronik (np. Sigilbertus in sua cronica,

Titus Livius), z dzie przyrodniczych i lekarskich. Z kla-

sycznych autorów cytowani czciej Ovidins Metamorpho-

seos i TuUius in libro de amicicia. Przykad o przyjani Ame-
liusza i Ametusa, których ciaa w trumnach si poczyy,
przytoczony z Vita patrum philosophorum. Inne cytaty,

z cronica Vincenciana (Kadubka) przykad o philosophus

et scurra in una navi super mari etc. Bajka o lwie, ole,

wilku i lisie przytoczona „licet fabulose".

Oto kilkunastu kaznodziejów polskich, po których po-

zostay nam obszerne zbiory kaza, po acinie pisanych,

mówionych po polsku. Liczb ich snadnie powikszy mo-

na; w wielu razach jednak zagino imi autora; zbiór

pozostaje anonimowym, odpowiednio do ducha redniowie-

cznego, kornego, unikajcego chway osobistej, ofiarujcego

prac uytkowi spólnemu. Wspomnijmy cho o jednym ta-

kim zbiorze anonimowym, o wykadzie Lekcyj niedzielnych

z Listów apostolskich, napisanym wieo po klsce war-

neskiej, gdy, biadajc nad ni, wspomina o rycerzach

i panach, którzy z klski tej ywot wynieli, a cze stracili,

bo nikt ich sobie za nic nie way. Posiadamy dwa odpisy

tego wykadu, jeden z r. 1449, sieciechowski, drugi póniej-

szy, od Dominikanów lwowskich: dla znacznej iloci glos

polskich, jakiemi tekst Lekcyj przeplatany, nabray zbiory

te pewnego znaczenia w dziejach jzyka polskiego.

Lecz zamiast odgadywa nazwiska takich anonimów,

albo zamiast rozprasza uwag czytelnika na kilkanacie
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biografij, wolimy zatrzyma si szerzej nad jednym auto-

rem, którego kazania cieszyy si nie mniejsz popularno-

ci, jak Wigandowe; tern bardziej, e posta to nieodoso-

bniona, naley do rzdu takich, jak Jan z Szczekn, Ste-

fan Palecz i inni; e mona wywieci nazwisko autora,

zebra daty, tyczce jego ycia, zrozumie warunki, w ja-

kich pracowa, osdzi wedle nich dziea, jakie zostawi.

Otó o kaznodziei, znanym niegdy w caej Europie, za-

pomnianym dzi u nas zupenie, o spowiedniku Jagiey,

sawnym wielk nauk, a witym ywotem, warto obszer-

niej nieco pomówi, wydoby nazwisko z niezasuonego

zapomnienia, zbogaci literatur polsk redniowieczn o no-

w posta.

Nie Polak to wprawdzie, ale przybysz; i takich bo-

wiem w liczbie naszych kaznodziei nie brak. Ze wszystkich

przybyszów najznakomitszy jest ten Czech, Hieronim z Pra-

gi; tylko nie naley go miesza ze wspóczesnym, a jeszcze

sawniejszym, Heronimem z Pragi, który równie w Pol-

sce, chocia krótko, przebywa, a póniej, jako wiadek
swej Wiary, na stosie zgin. Kiedy nasz Hieronim z Pra-

gi, syn Wojciecha, doktor dekretów i profesor w. teologii,

królewski kaznodzieja i spowiednik, opat Sandecki, kame-

dua wreszcie, zowicy si pierwotnie loannes Silvanus,

przezwany te Mniszkiem, do Polski przyby, dokadnie

oznaczy nie umiem. Dzieje literatury, Wiszniewski, Meche-

rzyski (historya wymowy) i in. o nim ani nie wspominaj;

Czesi zachowali jedn i drug wiadomo o pisarzu anty-

husyckim, ale gównie znaj go tylko z relacyi Eneasza

Sylwiusza; najwicej wiedz o nim kameduli, chlubic si

nim, jako znakomitym pisarzem i witym czowiekiem,

przechowujc w eremie po dzi dzie jego pisma. Ale eby
je pozna, nie trzeba a do Woch si zapdza; wiele ich

i po naszych bibliotekach, cho biblioteczne katalogi mao
co o tem wiedz. Ciekawy to czowiek, uczony i wity, asceta

i byway po wiecie, reformator Kocioa i gorliwy sowia-

notil, a przeciwnik Husa i kacerzy czeskich niezomny.

O modoci jego bliszych wiadectw nie mamy. Raz
tylko wspomina sam o sobie: „take my, modzie czeska,
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studyujc w Pradzo, razem z Janem Husom i Hieronimom,

te z Jakóbkicm i Markiem i t, d., mieszkalimy w kole-

gium króla Wacawa i co Wielkanoc komunikowalimy pod

jedn postaci". Urodzi si wic przed r. 1370, studyowa
w Pradze, gdzie wczenie bardzo uzyska doktorat praw
i w. teologii, wstpiwszy do zakonu premonstrateuskiego

(na Strakowie, który to bogaty klasztor Husyci r. 1420

zburzyli, czego nasz Jan odaowa nie móg). Zwizki
królowej Jadwigi z Prag, czescy spowiednicy na dworze

krakowskim, utorowali mu wczenie drog do Polski, do

króla Wadysawa, chocia nie wiemy, co go wanie do

rzucenia studyów teologicznych w Pradze i Czech skonio;

przyczyna bowiem, któr Dugosz podaje, uchodzenie przed

uciskiem husyckim, jest mylna, skoro Jan nasz moe ju
z kocem XIV w., t. i. na dugi czas przed wybuchem wal-

ki religijnej, przebywa w Polsce — czyby on mia by
owym spowiednikiem Janem króla Wadysawa, który ju
r. 1395 w rachunkach nadwornych si pojawia?

Dla dalszych faz jego ycia joosiadamy relacye ludzi,

poinformowanych znakomicie, lub znajcych go osobicie;

relacye te dotycz jego czynnoci w Polsce, na Litwie,

przy soborze bazylejskim i w celi kamedulskiej. Najlepiej

bdzie, gdy te zupenie od siebie niezalene wiadectwa
w wiernym przekadzie zestawimy; powaga i znaczenie

uczonego i witobliwego ma tak si najlepiej wyjani.

Zaczynamy od wiadectwa, jak to on w Polsce pracowa.

Dugosz w dziejach narodu osobno o nim nie wspomnia,

zato powici mu w „Liber beneficiorum" (III tom, str.

79—82) obszerny ustp. Przechodzc bowiem do opisu kla-

sztoru Premonstrateskiego w Nowym Sczu, opowiada

o gorliwoci Jagiey dla Wiary, o skupieniu ludzi wia-

tych, a nabonych u dworu, o tem, jak kwiat uniwersyte-

tu praskiego, mistrzowie, uchodzcy przed zaartoci hu-

syck, nadzy i obdarci, dla samego imienia sowiaskiego

i czeskiego znienawidzeni u obcych, u wspaniaomylnego

króla szukali przytuku; ten za kadego z nich wedle

zdolnoci i zasug dochodami królewskimi i beneficyami

kocielnemi szczodrze opatrywa.
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„Midzy innymi uczonymi i wzorowymi mami, któ-

rych z Czech dla Wiary wygnano, by niejaki mistrz Jan

z Pragi, synny profesor w. teologii, brat zakonu premon-

strateskiego z klasztoru nad Prag. Gdy koció i zaka-

dy klasztorne, wywiedzione pysznym i kosztownym murem,

wcieko kacerskich Czechów do cna spustoszya i wszy-

stko wywrócia, — na któr to ruin czsto wasnemi ocza-

mi patrzaem, dziwic si, a raczej przeraajc, e umys
Czechów do tak niesychanego obdu doszed; wymieniony

mistrz Jan, nie majc miejsca, gdzieby pewnie spocz
móg, a rozumiejc, e dwory innych królów katolickich

dla pojedynczych Czechów, choby i dobrych, zawarte

i mniej pewne bd, uda si do Wadysawa Jagiey, sy-

szawszy o jego askawoci. Gdy od niego askawiej, ni
si móg spodziewa, i przyjty, i opatrzony zosta, gorli-

wie za jego dworem, poprzestajc na jednym wózku, wsz-
dzie postpowa, oc wiele pracy i stara okoo kaza
dla króla; wymowa jego bowiem królowi i Polakom bya
mia i powabna. I budowa znakomicie tak króla, jak i ry-

cerzy, dziwn uczonoci, w^strzemiliwoci i niezwykym
ywotem, gdy przez kilka lat pobytu u dworu królewskie-

go wstrzymywa si od poywania misa. Istniej u nas

dwa dziea jego: „Linia zbawienia" i „Wzór zbawienia",

w których ujte s kazania doroczne i witych w pikny
sposób, zestawione od niego podczas pobytu w Polsce oso-

bliwszym ukadem. Gdy go tak Wadysaw, król polski,

szczególn ask miowa i mia go przez kilka lat za ka-

znodziej i spowiednika, i wiele, wysuchawszy go, czyni,

zaoy te na prob jego klasztor zakonu premonstrate-

skiego w miecie Nowym Sczu r. 1410, uposay go z kró-

lewskich dochodów, folwarków i wsi, i wystara si, by go

te przyozdobiono godnoci opactwa i infuy. Pierwszym

opatem rzeczonego klasztoru by wymienion^^ mistrz Jan

z Pragi, który podda rzeczonemu klasztorowi i poczy
z nim szpital chorych w Sczu, i opiek nad chorymi cza-

sowemu opatowi poleci, wyrabiajc zarazem dla nada
klasztornych rozmaite prerogatywy.
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_Pod rzdem mistrza Jana z Pragi zachowywano

w klasztorze Sdeckim ciso reguy premonstrateskiej,

i poywanie misa nie byo braci dozwolone. Z odejciem

jego ustaa ciso; on bowiem, pragnc ostrzejszego y-
wota, uda si do klasztoru Kameduów i tam przez wicej

lat si trudzi. wity sobór bazylejski, zebrany dla zwró-

cenia kacerzy czeskich na ono Kocioa, chcc si jego

prac posugiwa, przywoa go do siebie listem, którego

przepis podaj."

Nastpuje w caej rozcigoci list soboru do brata

Hieronima z Pragi, profesora Kameduów. Z listu, najpi-

kniejszego wiadectwa o wartoci ma, podajemy tj^lko

ustp: „Postanowilimy zewszd (dla powrócenia Czechów

na ono Kocioa) zwoa ludzi uczonych a cnotliwych,

którzyby nam w tera dziele pomagali. Ale midzy innymi

ZN\TÓcilimy wzrok nasz na ciebie, bo uwaamy ci za

zdatnego w niem przed innymi, tak dla spójnoci jzyka
z Czechami, jak dla gbokiej znajomoci Pisma w., dla

wzoru twego witego ycia, dla aski, któr wiemy, e
u Boga wyjedna. Nakazujemy ci wic... opuciwf-zy wszy-

stko, do nas popieszy... konwent ci wyposay na drog,

co mu zwrócimy .. koszta pobytu tutaj i powrotu my po-

niesiemy." (5 Czerwca r. 1432).

Dugosz koczy relacy o Hieronimie nastpn wzmian-

k: „Póniej sobór naznaczy go posem do króla Wady-
sawa, który wtedy jeszcze y, by go od wojny pruskiej

(r. 1433) odwie. Miem byo przybycie jego królowi Wa-
dysawowi, ale, mimo najtroskliwsz^^ch zabiegów, wojnie

przeciwko Krzyakom zapobiedz nie zdoa".

Po wzmiance o przyczynach dodaje Dugosz: „rzeczo-

ny za mistrz Jan z Pragi wróci z Polski do Bazylei,

a stamtd do kamedulskiego klasztoru, i zakoczy ycie

w witoci zakonnej".

Oto, co Dugosz zasign wiedzy o „mniszku", który

za królem po Polsce na wózku poda, o kaznodziei i opacie,

który tak pami po sobie zostawi. O apostolstwie na Li-

twie, dzi najwicej rozpowszechnionym szczególe jego y-
cia, Dugosz ani wspomina, epizod ten bowiem skutków
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trwaych za sob nie pocign, o waciwej roli Kameduy
w Bazylei milczy, prawdopodobnie nie wie.

Nastpn relacy, wanie o owym epizodzie litewskim,

zawdziczamy Eneaszowi Sylwiuszowi, póniejszemu papie-

owi Piusowi II. Przy ocenianiu jej naley pamita, e
powtarza j Hieronim w dziesitki lat po epizodzie, e
wic nie jeden szczegó moe ju nie cakiem dobrze pa-

mita. Eneasz Sylwiusz pozna w modym wieku, jako se-

kretarz kardynaa, na soborze bazylejskim Hieronima i spi-

sa relacy, stanowic zarazem arcy wany przyczynek do

mitologii litewskiej; dlatego powtarzamy j w caoci, cho-

cia ju Niemcewicz w zbiorze pamitników przytoczy j
w t-ómaczeniu polskiem.

W Dziele „De Europa" rozdzia 26 jest powicony
opisowi Litwy. Eneasz wspomina najpierw o krwioerczo-

ci Witolda, co potem nasi kronikarze czciowo powtó

rzyli; o „harakiri" litewskiem (ale przez powieszenie, nie

przez rozprucie); o strzyeniu brody i wosów, nakazywa-

nem daremnie, bo Litwin prdzejby gowy, ni brody, si
pozby i t. p.; dalej, mylnie, o zabójstwie widrygiey,
zamiast mówi o zabójstwie Zygmunta (w r. 1440); o tru-

dnym przystpie do Litwy dla jezior i bot; o uywaniu skór

zamiast monety; o stosunkach maeskich, które jakby

odmiank jak pierwotnej poliandryi przypominaj; (std

to rozesza si za sawa o Litwinkach, powtarzana uparcie

przez naszych pisarzy XVI i XVII wieku, e a w przy-

sowie wesza); nakoniec przechodzi do ich jzyka, który

jest wedle niego sowiaskim, i tak cignie dalej: „Znaem
ja Hieronima Praanina, ma w witem Pimie szczegól-

nie wyksztaconego, synnego z czystoci ywota i z oso-

bliwej wymowy, który duej, ni przez dwadziecia lat,

w eremie kamedulskim w toskaskich Apeninach pokutowa.

Gdy u Czechów kacerstwo husyckie powstao, poszed on,

uciekajc przed jadowit zgub, do Polski. Grdy tu otrzy-

ma od króla Wadysawa listy polecajce, dosta si na

Litw do ksicia Witolda, aby przepowiada Ewangeli Chry-

stusa, i oparty o ask Witolda, nawróci wiele ludu ku zba-

wiennej nauce Boga Chrystusa; nakoniec przyby na sobór
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baz3Mejski, powoany przez Juliana, kardynaa vv. Anioa,

gdy o rzeczacli czeskich traktowano. Opowiada o Litwi-

nacli, co si niemal niepodobne do wiary wydawao. Sy-
szaem ja od innych, co mówi, i nie mogem si skoni
ku wierze; zachciao mi si pój do niego samego i z wa-
snych ust, co opowiadano, usysze. Towarzyszami moimi
byli: Mikoaj, ówczesny marszaek dworu kardynaa Julia-

na, Bartomiej Lutimanus, pisarz arcybiskupa raedyola-

skiego, i Piotr Noxetanus, sekretarz kardynaa Firmiana.

powani a uczeni mowie. Odwiedzilimy Hieronima w jego

celi za Renem u Kartuzów, a on nam opowiedzia, co na-

stpuje."

„Pierwsi Litwini, do których przybyem, czcili we,
kady gospodarz miewa w kcie domu swego wa, le-
cego na sianie, któremu dawa pokarm i skada ofiary;

Hieronim kaza wszystkie pozabija i przyniesione spali;

midzy nimi znalaz si jeden wikszy, ni inne, którego

przysuwany nieraz ogie w aden sposób spali nie zdoa.

Po tych znalaz szczep czczcych wity ogie, który wie-

cznym zwali; by nie gas, kapani w wityni dostarczali ma-

teryau. Ich to radzili si o ycie chorych przyjaciele; oni

noc przystpowali do ognia, rano za, odpowiadajc pyta-

jcym, twierdzili, e widzieli u witego ognia, cie chorego

który, grzejc si, dawa znaki mierci lub ycia: lice, zwró-

cone ku ogniu, wróyo ycie chorego, mier za, gdy ple-

cami si obraca; poczem radzili, by bra si do zapisów

i rozrzdza swym dobytkiem. Hieronim wykaza, e to szal-

bierstwo, i, przekonawszy o tem lud, zburzy wityni, roz-

rzuci ogie i wprowadzi chrzecijaskie obyczaje. Puciwszy

si w gb Litwy, znalaz inny szczep, który socu suy
i osobliwsz cze oddawa motowi elaznemu niezwykej

wielkoci. Gdy Hieronim zapyta kapanów, cóbyta cze
znaczya, odpowiedzieli: niegdy to przez kilka miesicy

nie widziano soca, które najpotniejszy król pojmowa
i w wizieniu arcysilnej twierdzy zamkn. Potem to znaki

zodyaku pomogy socu, rozbiy olbrzymim motem wie,
uwolniy soce i zwróciy je ludziom; zasuguje wic na

cze narzdzie, przez które miertelni wiato odzyskali.
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Wymia Hieronim ich prostot i dowiód, e to czcza bajka;

pokaza, e soce, ksiyc i gwiazdy s stworzone od Boga;

niemi to najwicej ozdobi Bóg niebo i kaza im ku po-

ytkowi ludzkiemu wiecznym wieci blaskiem. W kocu
przeszed do innych szczepów, które czciy lasy, powico-
ne dyabom, i midzy innemi jeden za godniejszy czci uwa-

ali. Szczepowi temu przepowiada on przez kilka dni, od-

krywajc witoci naszej Wiary; w kocu rozkaza, by
las wycito, ale, gdy si lud z siekierami stawi, nie odwa-

y si nikt witego drzewa dotkn elazem. Pierwszy

wic Hieronim, wziwszy siekier, ci jakie znakomite

drzewo; w wawym popiechu nastpi tum, jedni piami,

inni oskardami, inni siekierami zrzucali las. Dotarli tak do

rodka gaju, gdzie prastary db nad wszystkie drzewa

witym i za waciw siedzib bogów uwaano. Przez

chwil nikt si we uderzy nie way; w kocu, jak to

si dzieje, jeden waw^szym bywa od drugiego, a który,

ajc towarzyszów, e drzewa, rzeczy nieywej, uderzy si

boj, podniós siekier i, gdy silnym razem w^ drzewo ci
mniema, uderzy si w gole i wpó nieywy upad na

ziemi. Wokoo zdziwiony tum zawodzi, narzeka, oskara

Hieronima, e to on poradzi gwaci wity bogów przyby-

tek; nie byo ju nikogo, któryby si odway uy elaza.

Wtedy Hieronim, twierdzc, e to zudzenia dyabelskie,

które oczy omamionego tumu czaruj, rozkaza powsta

temu, co zraniony upad; pokaza, e nigdzie nie ska-

leczony, i niebawem, bijc elazem w drzewo, zwali przy

pomocy tumu wyniosego olbrzyma z wielkim trzaskiem,

wyrba cay las. W tej krainie byo wicej lasów, równ
czci witych; gdy za Hieronim wyrusza ku ich wyci-

naniu, przyby do Witolda wielld tum niewieci z paczem

i krzykiem, skary si, e wyrbano wity gaj i odebrano

dom bo}^, w którym zwykli byli baga pomocy boej,

skd deszcze i pogod otrzymywali; nie wiedz ju, na

jakiem miejscu szuka boga, któremu siedzib zabrano. Jest

kilka mniejszych gajów, w których zwykli czci bogów,

i te chce Hieronim zniszczy, jakie nowe witoci wpro-

wadzajc, a ojczysty zwyczaj wykorzeniajc; prosz wic
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i bagaj, by nie dozwoli miejsc i obi'zdóvv kultu przod-

ków niszczy. Za kobietami nastpuj mczyni i twier-

dz, e nie mog znie nowego obrzdu, i mówi, e opu-

szcz raczej ziemi i ogniska ojczyste, ni przyjt od

przodków wiar. Poruszony tern Witold, obawiajc si za-

mieszania w narodzie, wola, by lud od Chrystusa, niby
od niego, odstpi. Odwoa wic listy, którymi nakazywa
przeoonym obszarów by posusznymi Hieronimowi, i roz-

kaza mu wyj z kraju. To nam Hieronim niezmienionem

licem, bez wahania si i przysig potwierdzi; jego wia-

rogodno okazuje powaga mowy i wito ma. Com
usysza, powtarzam bez zmiany, ryzyka prawdy na siebie

nie bior, ale i ja i towarzysze moi odeszlimy od niego

przekonani."

Tyle Eneasz Sylwiusz. e relacya Hieronima jest wiaro-

godna, dowodz inne, niezawise od niej a potwierdzajce

jej szczegóy. I tak, cze wów rozpowszechniona na ca-

ej kuli ziemskiej, u Litwinów jeszcze w drugiej poowie

XVI stulecia bya silnie zakorzeniona, co z asickiego,

Grwagnina i Stryjkowskiego wiemy; o czci ognia podaje

Dugosz szczegóy. e cie od czowieka noc si oddala, to

równie pospolite u dzikich ludów wierzenie: kapan-czaro-

wnik moe go do witego ognia przywoa i z pewnych

poszlak los przyszy pozna. Cay motyw przypomina zna-

n relacy kronikarza pruskiego, Piotra z Dusburga, we-

dle której cie zmarego nawiedza arcykapana w witem
Romowie i zostawia lady bytnoci ciciem ora: krewnym

zmarym opowiada arcykapan o jego wygldzie. Wyznaje-

my chtnie, e relacya u Hieronima jest o wiele zrozumialsza,

ni u Dusburga, cho ten o cae stulecie naszego kamedu-

wyprzedza, bo nie widzimy przyczyn, dla których umar-

y arcykapana nawiedzaby mia i u niego prezentowa

si, jakby dla zaatwienia jakich pasportowych trudnoci

w wdrówce na tamten wiat? Najciekawsz za nastpna

cz relacyi Hieronima, bo podaje nam prawdziwy mit.

Mitologia litewsko-sowiaska wanie w mity nad-

zwyczaj jest uboga; mamy wprawdzie liczne nazwiska bogów

i demonów, syszymy o Piorunie, witowicie, Swaroycu,
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Jarowicie, o Perkunasie, eminie, Pergrubiusie i t. d.; wie-

my o szczegóach obrzdowych, wygldzie bawanów dre-

wnianych i wity, ale nie posiadamy ojDOwiada o bo-

gach; wiemy cokolwiek o religii, ale nic o mitologiach tych

ludów. Tylko w ruskich ródach przechowao si kilka mi-

tów litewskich, mianowicie o boskim kowalu, który wyku
soce i rzuci je na niebo, aby wiecio, — (podobne mity

znajdujemy u Czerwonoskórych); — dalej mit, objaniajcy

pocztek palenia zmarych, zamiast grzebania zwok w zie-

mi lub w trumnie; trzeci mit opowiada Hieronim. Jest to

zwyky mit solarny, o zakuciu soca przez jakie wrogie

potgi i odkuciu jego, to jest o osabniciu si soca zi-

mowego i wskrzeszeniu ich na wiosn; co w niem mniej

zwyke, to rola, jaka gwiazdom przypada. Czy nasz kame-

dua czego nie pomin? Moe i w tym micie ów Kalwe-

lis, kowal niebios, uku ów mot, przypominajcy bardzo

bro Thora skand3'nawskiego, Mjólnir — monij, któr

Thor olbrzymów niegów i lodów rozbija; jeli za relacya

Hieronima jest wierna, wiadczyaby o nadzwyczaj rozwi-

nitym sabeizmie u Litwinów. Nastpne szczegóys ju mniej

ciekawe: kult drzew i gajów znamy dokadniej, choby
z asickiego i z relacyi ksiy misyonarzy Jezuitów, któ-

rzy na pocztku Xyil wieku midzy otyszami dziaali.

Po tej wycieczce na pole mitologii litewskiej wraca-

my do Hieronima, który nam tu suy za przewodnika.

Reszt szczegóów o sobie i pracach jego zawieraj roczniki

zakonu, do którego nalea. Mona wic o nim znale
wzmianki u Augusta Florentczyka („Historiarum camaldu-

lensium libri tres", Florencya r. 1575, II rozdz. 07 str.

241 — 244), u Magnoalda Ziegelbaura ord. s. Benedicti

w „Centifolium camaldulense seu notitia scriptorum camal-

dulensium" i t. d., Wenecya 1750, str. 26— 28; ale najwi-

cej i najlepiej w rocznikach zakonu, „Annales Camaldulen

ses ordinis S. Benedicti", wydanych w Wenecyi przez opa-

tów zakonu, Mittarelli i Costadoni, w tomie szóstym i sió-

dmym (r. 1761 i 1762); w dodatkowym tomie, dziewitym

<z r. 1763), od kolumny 720—943 przedrukowany szereg

kaza i traktatów Hieronima; Kazanie w dzie w. Romu-
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altla (zaoyciela zakonu) przedrukowano dawniej w „Acta
Sanctorum" Bollandystów pod dniem 7 lutego.

Tego okresu ycia Hieronima, dalekiego ju od Polski,

nie bdziemy szeroko omawiali; do])enimy tylko yciorysu.

Przyby on do eremu, lecego o dzie drogi od Arezzo, po

14:40 r. i pozosta tu, a go do Bazylei powoano; miejsce po-

lubi, którego pooenie w kazaniu w. Romualda dokadnie
opisa; pracowa wiele umysowo; znano i ceniono jego kaza-

nia; dwa razy wystpowa np. przed soborem w Syenie r. 1432,

który poprzedzi Bazylejski; miewa kazania na w. Bene-

dykta, Hieronima, Jerzego, — zaznacza u obu ostatnich ich

sowiask rodzin —proszony o to przez innych; i w Zie-

mi witej bawi przez trzy lata, nawracajc Saracenów;

stosunków z Polsk nie zerwa zupenie: jedno z kaza r.

1430 (o prawdziwej i faszywej skrusze) jest powicone Sta-

nisawowi, biskupowi pockiemu.

Wznowi te stosunki, cho na czas krótki, w Bazylei:

wiemy ju, kto i dlaczego tam go posa: listami z 21

i 22 kwietnia 1433 r. wysany by od soboru do króla

polskiego i wielkiego mistrza, by ich od wojny powstrzy-

ma, zarazem otrzyma mandat, aby arcybiskupów i opa-

tów polskich do osobistego stawania na soborze pod groz
kar duchownych poruszy nakoniec polecenie do wszy-

stkich, by go przyjmowali i wspierali. Misya u króla spe-

za na niczem, mistrzowd grozi dwustutysicznem wojskiem

Czekiem, które Prusy zaleje, na co si Pawe z Rusdorfu

przed soborem uskara (7 czerwca). Wróci wic Hieronim

z niczem do Bazylei, któr z kocem tego roku porzuci;

tu zajmowa by on stanowisko, które go w jawn wojn
z generaem zakonu, Ambroym, uwikao.

Hieronim nalea bowiem do stronnictwa reformacyj-

nego, francuskiego, które na soborze tak gór wzio, e
w kocu niewzruszonego Eugeniusza IV zoyo z papie-

stwa i obrao Feliksa V. Trzeba czyta np. kazania na w.
Romualda, aby pozna, jak arliwy asceta przeciw rozlu-

nieniu karnoci Kocioa wystpowa, z jak si wyrzuca

wasnym konwentuaom w oczy odstpienie od cisoci

pierwotnej reguy, jak gromi wygody i zbytki, zbieranie
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majtków, mieszanie si duchowiestwa do rzeczy wieckich.

Genera zakonu Woch, zna usposobienie Hieronima i za-

broni mu by dlatego wystpowa przeciwko papieowi;

gdy nie usucha, kaza go uwizi, lecz opaci, którym to

zleci, nie wypenili rozkazu. Teraz wic zawar Ambroy
Hieronimowi powrót do eremu, pozwoli mu tylko osi
w klasztorze w Wenecyi. W korespondencyi Ambroego
czytamy skargi na jego niby intrygi i oszczerstwa, jakie-

mi Ambroego przeladuje; — ile w tem prawdy, a ile oso-

bistej tylko niechci, nie bdziemy rozstrzygali. Szczegó-

ów tych pretensyj, przeprosin, zgody i nowych kótni nie

mylimy przedstawia. W dali od ulubionego eremu, do

którego ju nie wróci, zajty pisaniem i przepisywaniem

dzie religijnych, chocia i wieckie czytywa, zmar nasz

kamedua, budujcy przykadnym swym ywotem, w We-
necyi 17 lipca 1440 r.

Jak na czowieka redniowiecznego, tem bardziej na
mnicha, by on nadzwyczaj ruchliwy, wielki bywalec; sam
przecie jedzi do Premontre r. 1410, aby od kapituy za-

konu generalnej przywie potwierdzenie dla filii sdecldej.

Kiedy by na Litwie, nie wiemy; Grecy zna, gardzi Kon-
stantynopolem, Greków laików i duchownych nienawidzi

szczerze, gorzej o nich tuszy, ni o poganach. Z Kamedua-
mi musia si rycho zapozna, ju 1413 r. by bowiem przeo-

rem ich eremu, a póniej piastowa nieraz wysok godno
definitora zakonu; 1423 r. zosta rekluzem. Przy najcilej-

szej prawowiernoci, nie uznajcej kompromisu z heretykami

i schyzmatykami, powstawa ostro przeciw naduyciom wy-
szego duchowiestwa; w kazaniu soborowem (w Syenie) zarzu-

ca mu, e yje gorzej, ni Epikur, bo zastawia stoy nie same-

mi jarzynami i owocami, lecz zajcami i kaponami, a wina

miesza, po kieliszkach wznawia kwestye o wadzy papie-

stwa i soboru; za kadym argumentem kry za pena czara,

a kto wicej wychyli, tem ostrzej dysputuje, wedle przyso-

wia redniowiecznego: dum bibo vinum, tunc lingua mea
louitur latinum. da on, aby kady, skoro nadzieja re-

formy wobec nieprzybycia papiea zawioda, zacz refor-

m od siebie samego; wymaga dawniej ju uczonych,

Literatura religijna. 3
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a cnotliwych reformatorów dla kleru po wszystkich pro-

wincyach, którzyby bez apelacyi sdzili. Nalea wic do

szerofu owych, calkiera niesusznie ,reformatorami przed

reformacy" nazwanych, dziaaczy kocielnych, jak Ma-

teusz z Krakowa, ukasz poznaski, Jan Gerson paryski,

Jakób z Paradyu: aden z nich gruntu katolickiego ani

w myli nawet nie porzuca, od reformacyi czeskiej, Husa,

-czy niemieckiej i szwacarskiej, jak u nas mawiano, Lu-

tra i Zwingliego -Kalwina, dzielia ich przepa, niczem

nie zapeniona; przechodu, zblienia nie byo tu adnego—
niema wic i pokrewiestwa; s denia ku reformie oby-

czajów i urzdze, lecz niema protestu, reformy co do do-

gmatów i Wiary.

Powicimy jeszcze kilka sów dzieom, które zostawi,

uwzgldniajc rkopisy polskiego pochodzenia. Najobszer-

niejszem jest jego dzieo kaznodziejskie, trzy zbiory: kazania

niedzielne, kazania witeczne i postne, nazwane przez

niego „Linea salutis aeternae", „Exemplar salutis" i „Qua-

dragena salutis", powstay w przecigu lat kilkudziesiciu,

powicone duchownym, którzy na wykoczenie zbioru na-

legali, na przykad Mikoajowi (moe Trbie, póniejszemu

arcybiskupowi gnienieskiemu); Linea napisana r. 1405;

Exemplar ukoczony w dzie przed Trzema Królami r, 1409;

Quadragena (czterdziesitnicka) dopiero okoo r. 1435. Kaza-

nia nie s obszerne, pisane przystpnym stylem, nie dla uczo-

nych, uoone w ten sposób, e w swej caoci wyczerpuj

dzieje nowego i starego Zakonu; kaznodzieja zaczyna bo-

wiem, wymieniwszy temat, history jak ze starego Zako-

nu, któr wasnemi sowami krótko opowiada i mistycznie,

alegorycznie wyjania, zastosowujc do tematu, nie bez na-

ciga; potem wypisuje ca lekcy odnon z Ewangelii

i po wezwaniu aski Matki Boskiej przystpuje do wyka-

du Ewangelii. Kazania na witych koczy krótkim opi-

sem ycia i czynów. Kady zbiór rozpoczyna obszern przed-

mow, wyjaniajc powstanie, cel i metod zbioru. W zbio-

rze witecznym najpierw idzie kazanie na Narodzenie

Matki Boskiej, dalej kazanie na cze „naszego sawnego

patrona w. Stanisawa", dalej na cze w. Wacawa, na-
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koniec w. Michaa; inne wita — w zwykym, po-

rzdku; ostatnie — na w. Mateusza z krótkiem zakocze-

niem dziea. W zbiorze postnym pierwsze kazanie zwróco-

ne do ducliowiestwa, o pokucie, drugie do ludu; reszta

—

wedle porzdku dni. „Przykadów", t. j. opowiada i t. p.,

prawie niema, porówna bardzo mao, rysów, cechujcych

epok, nie znalazem.

Odmiennem od zbioru kaza pod tytuem „Linea Sa-

lutis" jest „Linea salutis heremitarum, tractatulus magi-

stri Johannis alias Jeronimi de Praga, sacrae theologiae

professoris", czyli „Dialogus inter angelum et heremitam de

amaro gustu mundi et aliis ciuaestionibus" (z przypiskami

mistrza Jana z Dbrówki); jest to dyalog midzy eremit

i Anioem stróem w piciu rozdziaach, kady o czterech

pytaniach i odpowiedziach, tyczcych si gorzkiego smaku

wiata, sodkiego królestwa niebieskiego, grozy dnia osta-

tecznego, mk piekielnych, chway niebieskiej. Autor znowu

zaznacza, e uoy rzecz, ustpujc tylko naleganiom in-

nych; autorstwo tego traktatu przypisuj mylnie nieraz in-

nym, np. Ambroemu.
Z polemicznych pism wymieniamy traktat przeciw

czterem artykuom husyckim, przeznaczony dla wygosze-

nia na soborze, a spisany na naleganie opata Alberta, w któ-

rego kartuzie Hieronim podczas soboru znalaz gocinne

przyjcie. Dzieka swoje zwyk by Hieronim podpisywa

nastpnym aciskim czterowierszem rymowan^^m: ,,En ego,

quem genuit pia olim urbs Pragensis, Quem tenet inclusum

heremus sacra Camaldulensis, Hunc sermonem edidi satis

cum labore, Sed labor est facilis vestro superatus amore".

(Oto ja, którego porodzia Praga, miasto niegdy pobone,

którego dziery w zamkniciu wity erem kamedulski,

wydaem to kazanie z trudem niemaym, ale trud atwy,

gdy go mio ku wam przezwyciya). Najlepsze rkopisy

s te, które w eremie, poprawione przez autora, pozostay;

z nich zamierza wyda w Bibliotece kamedulskiej bene-

dyktyn Ziegelbauer w szóstym jej tomie wszystkie kaza-

nia roczne i kazania na w. Romualda.
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Ze wszystkich dzie jego przebija wielka uczono;
wykad, mianowicie w traktatacli, nie w kazaniach, prze-

plata cigerai cytatami z Ojców Kocioa; Arystotelesa by-

najmniej si nie zapiera, chocia zaznacza wyranie, e ka-

cerstwo czeskie nie byoby powstao, gdyby nie byli wpro-

wadzeni Arystoteles i Plato do Pragi: oni to ucz mdr-
kowa w Wierze, spuszcza si na wasny rozum. Odwraca

si wic od literatury staroytnej; — jej filozofowie i poeci

s dla niego tylko poganami. Sowiaskoci nigdy si nie

zapiera, chtnie i przed "Wochami o w. Stanisawie wspo-

mina, u w. Hieronima i Jerzego ich pochodzenie z ziemi

sowiaskiej podnosi; o sobie mówi: jestem Czechem co do

rodu, nie co do bdu; bierze go lito nad pustoszeniem

krainy, nad marn zagub tylu tysicy, ale z ca ostroci

zwraca si przeciw owym czterem artykuom husyckim,

któreju sobór w Konstancyi potpi. Sam gorliwy reformator

obyczajów, gromiciel bezwzgldny symonii, nepotyzmu i sku-

piania beneficyów, nie chce adnej zgody z heretyka-

mi i odsania ich skryte zamiary. Czesi daj, wedle nie-

go, narodowego jzyka w Kociele tylko dlatego, by tem

atwiej usidlili pastwa liczne a wielkie, pokrewne im mo-

w, pomidzy któremi wylicza obszerne ksistwa Wielkiej,

Biaej i Czerwonej Rusi (ducatus latissimos Magnae Rus-

siae, Albae et Rubeae); Czesi daj wystpowania wadz
wieckich przeciw wykroczeniom duchowiestwa, by tylko

mogli bezkarnie upi i zabija duchownych, których dzie-

si t^^^sicy w przecigu trzech lat ycia pozbawili; szydzi

nakoniec, z tego, e ksidz husycki, w ubiorze mieszczaskim,

na placu lub w karczmie, kielichy powica i z nich sa-

krament szafuje, nie upowaniony przez nikogo.

Hieronim, w Wenecyi bawic, przepisywa wiele pism

Ojców Kocioa, zajmujcych pierwsz i trzeci cz jego

najobszerniejszego manuskryptu, w eremie przechowanego,

gdy tymczasem druga wasne jego dziea zawiera.

Tak przedstawia si ycie i dziea uczonego ascety,

synnego niegdy ywotem i trudami w Czechach, Polsce,

Woszech, na Wschodzie, w Bazylei i Wenecyi, o którym

wspóczeni, z maymi wyjtkami, zawsze z najwiksz
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czci wspominaj. Nie wyczerpalimy wszystkiego

coby o Hieronimie na podstawie dzieJ jego wasnych
i pism wspóczesnych powiedzie mona; ale i to, co

podajemy, wystarczy na dowód, e osobistoci tej ze wszech,

miar wdziczna pami si naley.

O nieco starszym rówieniku jego i ziomku, Janie

ze Szczekn, z wnelu wzgldów bardzo do niego podobnym,

kilka sów doda naley. I to Czech, ucze i mistrz stu-

dyum praskiego, potem cysters, dalej kaznodzieja betlejem-

ski, t. j. tej samej kaplicy, w której kaza Hus. I on ostro

gromi wystpki kleru, wedle sów Husa, „jako trba grzmi-
ca znakomity kaznodzieja". Sawa ta i stosunki z Mateu-

szem z Krakowa musiay mu utorowa drog do dworu

polskiego; kapelan królowej Jadwigi zakupuje dom w Pra-

dze dla jej bursy litewskiej; jest proboszczem w Przeman-

kowie, gdzie póniej za jego staraniem biskup wikaryuszów

ustanawia, z których jeden mia peni obowizki kazno-

dziei. Jest potem profesorem krakowskim i, umierajc, za-

pisuje uniwersytetowi ksigozbiór wasny; nie rzuci wic
Polski, jak ów niespokojniejszy, a moe i ambitniejszy, pe-

wnie za prdszy, niepohamowaszy Jan - Hieronim. Naj-

gorliwszy przeciwnik Wiklefa w Krakowie i Pradze nau-

k^ j^go i zwolenników zwalcza skutecznie; dla nas cieka-

wy te jest, jako kaznodzieja z kaza praskich, mawianych

w Betlejemie i przedtem; polskie biblioteki przechoway

kilka odpisów jego postyli witalnej, któr dosy preten-

syonalnie „Carcer animae" przezwa. W jednym z tych

odpisów, w kazaniu na Boe Narodzenie, wita on piknymi
wierszami Zbawiciela: Zdrów bd, królu anielski it. d.,

lecz myliby si, ktoby przypuszcza, e sam mistrz

„Szczekno" wiersze te zoy, czy przytoczy: jest to tylko

dowolno kopisty redniowiecznego, któremu si co po-

dobnego wstawi spodobao. Prób takiej dowolnoci po na-

szych odpisach peno; posiadamy kazania np. Jana-Hiero-

nima, z tekstem najzupeniej zmienionym it. p. „Szczekno"

napisa i pasy Pask, Kazanie pasyjne, a wspominamy

o tem dlatego, e „pasyj" najwicej pisano, e kady ka-

znodzieja osobno si na nie wysila; mona si coraz z no-



38

wemi po najskromniejszych zbiorach rkopimiennych spo-

tyka, np. z takim „sermo passionis magistri Sigismun-
di de Cracovia" (przepisanym r, 1450 — czy nie byby
to ów Zygmunt z Pyzdr, mistrz krakowski i rektor z r.

1423, zmary przedwczenie jako proboszcz u w. Anny, któ-

rego wymow tak wychwalaj — odpis w Bibliotece Dzie-

duszyckich mieci i Wigandow postyl witaln, pocho-

dzi ze Lwowa). Albo w rkopisie tynieckim wpisuje mnich

Stanisaw z Krakowa r. 1488 „Znakomite kazania —sermo

o mce Paskiej opata Andrzeja Nosek (by opatem ty-

nieckim r. 1482—1488), którego bez paczu nie sposób ani

prawi ani sucha"; rkopis dzi w lwowskiej Bibliotece

uniwersyteckiej i t. p.

Nie zawadzi jednak zaznaczy, e oczekiwania nasze

co do wartoci dzie choby bardzo zachwalanych kazno-

dziei nigdy si nie sprawdzaj— brak im sowa oywczego,

bywaj to raczej szkielety kaza, punkty ich, a nieraz na-

wet tylko szereg cytat z Pisma w. i wypisek z Ojców

Kocioa, nawizanych na cieniutk nitk wasnych uwag.

Za efektem przynajmniej na pimie nie ubiegali si ka-

znodzieje nasi nigdy — lepiej widocznie mówili, ni pisali;

przynajmniej wraenia na dzisiejszym czytelniku nie wy-

wieraj adnego, cokolwiek tam o nich róda spóczesne

prawi.

Na innem wic polu, nie co do formy, ukadu, wy-

sowienia, szyku i siy myli, gbi uczucia, potgi, myli

i wiedzy, bdziemy szukali znaczenia, jakie te kazania

i dzi jeszcze posiadaj.
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Kazania aciskie, jako ródo do dziejów obyczajowoci polskiej. —
Walka kaznodziejów przeciw resztkom bawochwalstwa, przeciw gustom

i przesdom.—Karcenie wad i zdronoci u spóczesnyci.—Wycieczki prze-

ciw panom i duchownym.

[gadajc ycie wewntrzne, codzienne, domowe dawnej

Polski, odczuwamy na kadym kroku dotkliwy brak

róde. Literatury piknej, któraby cho idealne obra-

zy krelia, nie posiadamy; ledwie z dwuch wierszów XV
wieku, z dyalogu o mierci i z wiersza o zachowaniu si

przy stole, kilka szczegóów wyrozumie mona. Kroniki

i Dugosz zaczepiaj o to ycie tylko mimochodem, przy-

padkowo; to samo powiedzie mona o rozmaitych nada-

niach i przywilejach, licznych wprawdzie, ale jednostron-

nych; naley si wic udawa po wyjanienia ycia naszych

przodków do wilkierzy miejskich, do rachunków dworskich.

Oprócz tego istnieje jeszcze jedno ródo, które, acz

nie zbyt obfite, zupenie pomijane, zasuguje przecie na

uwag: ródem tem s pomniki kaznodziejstwa redniowie-

cznego. Wprawdzie badanie ich nie jest bardzo pontne. Nie

kady si zdecyduje wertowa kilkadziesit rkopisów, bo

w drukach u nas prawie nic niema, rkopisów, czsto ra-

czej gryzmolonych, ni pisanych, przechowanych nieraz

bardzo le, cuchncych pleni i pyem wieków; z kart,

przeartych zym inkaustem, zostaj w rku strzpy, gdy

je przewracasz, albo tak s zbutwiae, e je ostronie ro-
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zlepia musisz. A có dopiero mówi o ich treci! Przebi-

jajc si przez nieudoln acin i przez gste sploty ci-

gych cytat z Pisma w. i Ojców Kocioa, spostrzegasz

tylko brak wasnej myli, cige powtarzania poprzedni-

ków, subtelne mistyczne dociekania, które nikogo zbudo-

wa nie mog, nacigane gwatem porównania, szereg sta-

rych historyjek, których, jak cytat, dostarczay licznie oso-

bne zbiory, niby mae encyklopedye teologiczne, nakoniec

dziwaczne etymologie, objanianie nazw i sów, które

z ówczesnych sowników czerpano. lepa wiara we wszelki

autorytet czyli po prostu w pismo, zupeny brak samoist-

noci, mania kompilacyi, wycisny swoje pitno na tej ga-

zi literatury redniowiecznej u nas bardziej, ni gdzie-

indziej, poniewa nie posiadamy starszych zabytków, z cza-

sów, gdy te bdy nie byy jeszcze tak upowszechnione.

Pomniki naszego kaznodziejstwa nale gównie do XV
wieku, to znaczy do epoki, w której kaznodziejstwo re-

dniowieczne zupenie si wyradzao i upadao.

Od tego ciemnego ta odbijaj si tern janiej szcze-

góy, wycieczki, wzmianki, w których kaznodzieja, opu-

szczajc na krótko mistyk, etymologi i cytaty, zawadza

o ycie codzienne i przemawia w imi sumienia, prawdy,

rozumu i wiary przeciw rónorodnym wystpkom, naduy-

ciom, przesdom i wadom. Takieto ustpy, czsto niestety

gince w powodzi obojtnych i zbdnych, staj si cenny-

mi przyczynkami do dziejów owiaty i obyczajów, guse

i zabobonów redniowiecznych.

Przy korzystaniu ze róde tego rodzaju naley je-

dnak baczy starannie na dwie okolicznoci. Nieraz kazno-

dzieja w Polsce powtarza to, co mogo mie tylko zasto-

sowanie w krajach obcych, w innych zupenie stosunkach

i czasach. On, idc za ródem obcem, na takie rónice

nie zwaa, podaje wszystko, co w niem* znalaz, czy to

miejscowym warunkom odpowiada, czy te nie; nam za
podobnej omyki dopuszcza si nie wolno. S ustpy w ka-

zaniach, w których wyliczaj si róne rodzaje czarowni-

ków, mówi si o „lekownikach, czasownikach, witogul-
nikach, zaklinaczach, nawzaczach, czasogulnikach, ptako-
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prawnikach, sennikach, badaczach, wrónikach"; a jednak

wszystkich tych kategoryj w Polsce wcale nie byo. Ksidz
tumaczy tylko, jak móg aciskie wyrazy: arioli, haru-

spices i t. d. Podobnie ma si rzecz z wytykaniem poszcze-

gólnych grzechów, np. przeciw szóstemu przykazaniu: w Pol-

sce redniowiecznej nie byo owej rozwizoci obyczajów,

jaka zdawaaby si wynika z nieustannych przeciw niej

nawoywa; tylko kaznodzieja przejmowa si duchem róde
swoich, odnoszcych si do bardziej zepsutych wieków i lu-

dów. Powtóre: nie zapominajmy, e kaznodzieja, zarówno,

jak satyryk, nie pobaa spoeczestwu, lecz wytyka cigle

same tylko ujemne jego strony, nie szczdzc ani barw

jaskrawych, ani rysów przesadnych. Nie trzeba te doso-

wnie wierzy, e podczas „dyngowania" (w poniedziaki

i wtorki wielkanocne) wielu si topio i t. p.

W liczbie powodów, które od bada na tem polu od-

strczay, by i obcy jzyk tych róde; nie wiedziano o tem

lub nie zwaano, e wszystkie kazania w wieku XV wpra-

wdzie spisywano po acinie, ale najwiksz ich cz tylko

w jzyku narodowym, a wic u nas po polsku (lub miej-

scami, jak w Krakowie, Lwowie i indziej, take po nie-

miecku) wygaszano. W wiekach wczeniejszych, kiedy

gbsza znajomo aciny mniej bya midzy duchowie-

stwem rozpowszechniona, spisywano kazania w jzyku na-

rodowym; my posiadamy np. dwa zbiorki kaza po polsku

z XIV wieku; w wieku XV, gdy przy liczniejszych i lep-

szych szkoach, przy znacznie wikszym zasobie rkopisów

przez dziaanie akademii, duchowiestwo po acinie i wi-
cej i lepiej umiao, ustaje spisywanie kaza po polsku.

I nie dziw! Kaza w caej rozcigoci ich brzmienia za-

zwyczaj nie spisywano, raczej notowano tylko nastpstwo

myli i cytaty, podawano wic raczej szemat, szkielet ka-

zania, który na kazalnicy dopiero wypeniano i zaokrgla-

no. Otó cytaty zawsze i wszdzie tylko po acinie pisano,

a i dla spisania reszty szkicu nadawa si o "wiele le-

piej lakoniczny jzyk aciski, z wyrobion terminologi,

z wyrobionym subtelnie systemem skróconej pisowni, ni
którykolwiek jzyk narodowy, zwaszcza polski z nieudoln
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pisowni i niedon terminologi. Spisywa wic ksidz

kazania po acinie, zalecajc si równoczenie wiatu swo-

j znajomoci jzyka, rozumianego i uywanego na ca-

ym zachodzie; ale mówi kazanie móg tylko w jzyku

narodowym, bo inaczej przez niewielu z nader licznych

suchaczów by zrozumiany. Po acinie mówiono kazania

tylko przed wycznem audytoryum, a wic w Krakowie

przed akami i mistrzami uniwersytetu, albo gdziekolwiek

na synodzie przed zebranem duchowiestwem; zreszt na-

wet po klasztorach w wieku XV po acinie zwykle nie

kazano.

Ileto razy mówi np. kaznodzieja z koca XV w.,

Micha z Janowca: t Ewangeli powiem wam „prostym

wykadem"! Ale tego prostego, t. j. polskiego wykadu,

w odpisach nigdzie niema. Inn}^ ksidz zaczyna kazanie od

sów Magnificat i t. d., bo cytat z Pisma w. naleao za-

wsze najpierw po acinie przytoczy, potem za mówi:

„w tych sowach, które wam najprzód powiedziaem w j-
zyku aciskim" i t. d.; std wida, e musia mówi po

p.olsku, chocia wszystko po acinie napisa (in his verbis

quae idiomate praedixi latinico i t. d.). Przypomina to w.
Bonawentur, który, w Paryu kac (r. 1273), zaczyna od

yczenia, aby jego niedokadna znajomo jzyka francu-

skiego nie zmniejszya wraenia sów jego; tymczasem so-

wa te doszy nas tylko w redakcyi aciskiej. Inny ksidz,

który wypisa wstp do kazania po polsku, kae sucha
„wykadu witej Ewangeliej z aciskiego jzyka w pol-

ski", ale zaraz potem nastpuje tekst, tylko aciski. Tego

samego dowodz dalej sowa lub cae zwroty polskie, które

przerywaj tok pisma aciskiego. Nie makaronizowa tu

ksidz, nie miesza aciny i polszczyzny na kazalnicy — bo

i podobn niedorzeczno przypuszczano, — tylko zachowa
w aciskiem powtórzeniu energiczny zwrot polski, lub

rzadsze wyraenie.

Nie wahalimy si powtórnie okreli tych stosunków

dokadnie; raz bowiem jeszcze naley zaznaczy, e szata

aciska kaza to tylko twarda upina, kryjca smaczne

jdro polskie; niesusznie wic natrzsali si protestanci
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z niej w XVI wieku, zato im póniej tem dobitniej podno-

sz si podobne natrzsania, skoro si tradycya istotnego

stanu rzeczy zatracia.

Lecz waniejszym, rozstrzygajcym dowodem jest sam

fakt, o którym teraz mówi zamierzamy: walka kaznodziei

z przesdami i zdronociami, jakie w spoeczestwie znaj-

duj i wytpiaj; walka, która byaby niemoliwa, gdyby

ksidz w jzyku niezrozumiaym, nie narodowym, prawi

si kusi. Zawarowawszy si wic ponownie co do jzyka

kaza, przechodzimy do rozbioru icli treci, o ile dotycz

spoeczestwa i wad jego.

Najgorliwiej walcz kaznodzieje przeciw pogastwu
czyli dyabelstwu, bo jeden dyabe wszelkie pogastwa nasia,

t. j. przeciw resztkom bawochwalstwa lub temu, co ksia
za pogastwo uwaali, gromic w ferworze ascetycznym na-

wet rzeczy w gruncie niewinne, przestrzegajc wiernych prze-

ciw chytrym sidom szataskim (np. w tacu), straszc

wiecznemi karami za te blunierstwa przeciw Bogu, za te

grzechy przeciw Duchowi witemu. Wic jakie to lady

wiary pogaskiej odkryli i zaznaczyli kaznodzieje? czy do-

wiemy si z ich ust czego o pierwotnej mitologii polskiej,

o kulcie bóstw publicznych i domowych, wielkich i maych?

"Wiadomo przecie, jak nike dochoway si nam wiadomo-

ci o „bokach" polskich; najwaniejsze zapisa Dugosz

i urzdzi na wzór Olimpu rzymskiego-polski, gdzie umie-

ci i Jesz — Jowisza, rozdawc szczcia i losu, i ad

—

Marsa, udzielajcego zwycistwa, rozarzajcego mstwo;
obok nich Dziecilel — AVener i Nyj — Plutona: tym

wszystkim wystawi w Gnienie witnic pierwszorzdn.

Skde wywiedzia si Dugosz o tych i innych szcze-

góach? Tajemnic odchylaj kazania XV wieku.

W jednym zbiorze kaza i legend o witych z tego

czasu, nieznanego kompilatora, czytamy przy ywocie w.
Wojciecha dopisek aciski, „bóstwami Polaków byy te:

Aado, Ajesze* — wic te same, co dwa pierwsze u Du-
gosza. Inny spóczesny kaznodzieja gromi Polaków sowa-

mi: „tak i Polacy jeszcze okoo Zielonych wit czcz bó-

stwa Alado gardina jesze... niestety, wtedy to okazuj li
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chrzecijanie wiksz cze tym bokom, nili Bogu, gdy
dziewczta, nie chodzce do kocioa przez cay rok dla

czczenia Boga, wówczas udaj si na cze boków".

Wzmianka o dziewcztach w czasie witek naprowadza

nas natychmiast na waciwy trop. piewy wiosenno mo-
dziey wiejskiej, z niezrozumiaymi przypiewami (o, ado,

ado, piewaj jeszcze dzi w Lubelskiem, lub hej lado, lado)

raziy straszliwie duchownych, gorszcych si klaskaniem

•w donie, hasaniem w koo, wywoywaniem sów dziwa-

cznych, przypuszczajcych wpywy dyabelskie w niewinnej

czstokro igraszce i starajcych si o wytpienie prastarego

zwyczaju. Ustawodawstwo synodalne wystpowao przeciw

tym mniemanym zabytkom pogaskim, ujawniao w nich

cze jakich boków dawnych i powoywao duchowie-

stwo do walki: a wic ze piewów witecznych wyrozumia-

no kult boków; z przepisów synodalnych, wymieniajcych

te same „boki" (Jesz, ad i in.) powtarzali je kaznodzieje,

powtórzy je i po swojemu przystroi, okrasi, rozszerzy

Dugosz. Przepisy synodalne — przytaczamy niej stosowny

ustp — powtarzano cigle, widocznie skutkoway one mao;
wraay si one tym sposobem w pami duchownych, po-

wtarzali z nich zwroty w kazaniach, i tak dostay si one

w kocu i do Dugosza, który wic, jak widzimy, adnych
osobliwszych wiadomoci o „pogastwie" polskiem ju nie

mia; Dziewan i Marzan sam utworzy — Marzan t. j.

Maryann sysza w pieniach wiosennych wymienian; tylko

Dziecilela, a moe i ywi ocalay w jakich szeptach i za-

klciach nad dziemi i domostwem. Inni po nim tworzyli

nowe „bóstwa"; tak urós nasz „Olimp".

Ów Micha z Janowca uycza nastpnego wanego
przyczynku. W Wielk rod, mówi on dosownie, trzeba

parafian upomina, by nie palili stosów, tak zwanych gro-

madek, wedle obrzdu pogaskiego, na pamitk dusz so-

bie miych. Kami ci, którzy twierdz, e dusze do tego

ognia przystpuj i tam si grzej. Gdy nikt nie wycho-

dzi z tych, którzy tam raz weszlL Dodajemy, e jeli du-

szom ogie dla ogrzania niecono, chód by, gdzie przeby-

way, — nie obeszo si wic i bez ofiary pokarmów i na-
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pojów; podobny zwyczaj istnia, ba istnieje u Sowian, okoo
tego czasu.

Podczas zapust (i wczeniej, na Nowy rok ju) clio-

dzia modzie, przebrana za konie, jelenie, tury, narzu-

ciwszy na siebie skóry zwierzt, nasadziwszy icli by, ta-

czc i piewajc, zbierajc grosze. Jest to zwyczaj ogólny^

przeciw któremu od najdawniejszycti czasów wszdzie po-

wstaj kaznodzieje i przepisy kocielne, wyczajce tako-

wych kuglarzy, „kobylników", od Sakramentu otarza;

wzmianki znajdujemy np. u w. Augustyna; u Michaa z Ja-

nowca czytamy te: „napominam was usilnie, bycie nie

chodzili z kobyic, a jeli z innych parafij do was przyj-

d, nie dawajcie im kwartników, a nakazuj to pod gro-b kltwy". Synod poznaski wspomina i o przebieraniu

si mczyzn za kobiety i odwrotnie.

Przechodzimy do rozmaitych guse i przesdów.

Jeeli w pracach, dzi coraz liczniejszych, obszer-

niejszych i systematyczniejszych, powicanych ludoznaw-

stwu, badanie i zbieranie zabobonów, przesdów, lub guse,

jakie si jeszcze midzy ludem zachoway, niepolednie zaj-

muj miejsce, to pewnie nie bdzie zbyteczuem cofn si

raz i wstecz, o jakie lat piset, lub najmniej czter3'staj

i zbada, jakie wtedy czary i wróby popacay. Z góry

bowiem moemy na to hczy, e niejedno, co dzi mniej

jasne, ze róde pitnastego wieku dokadniej przejrze si

da; e niejedno, o czem dzi lud cakiem ju zapomnia,

w dawnych ródach odnajdziemy; e da si stwierdzi, jak

dalece lud i na tem polu jest konserwatywny, jak mao zmie-

niaj si, nawet w przecigu piciu wieków, pojcia i zwy-

czaje ludu w^pewnem stadyum rozwoju, jak próne s nako-

niec usiowania Kocioa, walczcego od wieków a na dar-

mo z gusami.

Wiadomo, e o poszczególnych zabobonach, lub czaracli

kaznodzieje redniowieczni wspominaj czsto; tu korzysta-

my z najobszerniejszego kazania tego rodzaju, de super-

sticionibus, jakie si w kaznodziejstwie polskicm XV wie-

ku odszuka dao.

Nieznany z imienia, miejsca i czasu kaznodzieja, któ-
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ry w pierwszej poowie pitnastego wieku w jakiom mia-

steczka polskiein zbiór swój uoy, traktuje rzecz o prze-

sdach najobszerniej w kazaniu na w. Trójc, gdy od-

stpstwem wanie od Boga i Trójcy w. przedstawiaj mu
si wszelkie gusa i czary, jakiemi ów mille artifex, szatan,

ludzi kusi i zwodzi. Lecz dbay o powierzone mu dusze,

wraca nasz kaznodzieja jeszcze nieraz do tego tematu;

w drugiem kazaniu na w. Trójc odpiera zarzuty, jakieby

móg mu czyni zabobonnik, bronicy si tern, e przecie

tylko sów i modlitw witych, lub rzeczy powiconych
uywa, e wic istotnie nie grzeszy; dalej powtarza on owo

pierwsze kazanie na w. Trójc, w nieco skróconej formie,

w poniedziaek wielkanocny, a jeszcze bardziej skraca je

w kazaniu na ostatni niedziel po Trójcy w. e mate-

rya zebra na miejscu, z tego, co sam widzia i s3^sza,

-a nie wypisa go tylko z obcych jakich penitencyaów lub

innych ksig — o czem przy kadym redniowiecznym za-

bytku najpierw myle wypada, dowodzi ju ta okoliczno,

e z licznych szczegóów nie poda ani jednego, któryby

mona za obcy ludowi polskiemu poczyta, a na takie

szczegóy trafiamy zawsze, skoro si obcemi ródami po-

sugiwano. I tak wanie u naszego kaznodziei wstp do

pierwszego kazania, gdzie mowa o rozmaitych czarowni-

kach i gularzach, przypominaj homili Pseudoaugustyna,

zdradza przez obce Polsce szczegóy obce te pochodzenie;

tre jego powtarza si nieraz indziej, szczególniej przy

wyliczaniu (w wielki czwartek) osób, którym do stou Pa-
skiego przystpowa broniono.

Tak wic kazania naszego anonima zawieraj bogate

ródo dawnych wiee i przesdów polskich — dodajemy

jednak, by nas mylnie nie zrozumiano, e wszystkie te pol-

skie wierzenia i przesdy s pochodzenia niepolskiego,

przybyy dopiero do Polski wraz z chrzecijastwem, pu-

ciy tu korzenie i rozrosy si, znalazszy gleb urodzajn,

na której podobne pogaskie wierzenia od czasów najdawniej-

szych wybujay, te obce przesdy i wierzenia wyrugoway,

zmieniy i zasymiloway sobie starsze, miejscowe, pogaskie,

tak e granicy midzy jednemi a drugiemi oznaczy nie-
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gusach cilej mówi nie wolno.

Najbliszem naszem zadaniem byoby moe— do ka-

dego przesdu, o jakim anonim wspomina, okreliwszy go

bliej i objaniwszy, przytacza odpowiednie dzisiejsze, o ile

si zachoway. „Lud" Kolberga i „Zbiory materyaów etno-

gi'aficznych Akademii" dostarczyy mas danych, by innych

publikacyj nie wspomina. Posugujemy si jednak nimi

wyjtkowo; wolelimy sign do rzeczy dawniejszych i ze

starych ksiek, lub broszur polskich, tudzie z kilku rko-

pisów niemieckiego i czeskiego pochodzenia XIV i XV
wieku, zblionych miejscem i czasem do naszego anonima,

podobne szczegóy przytacza.

Ze róde polskich wymieniamy „Postyl" Reja k.

225 verso (na 17 niedziel po Trójcy w. i 14 rozdzia u-
kasza) i 276 verso: na obu miejscach mowa o tem, jak

nasi chrzecijanie dzi wita obchodz i witych czcz.

Dalej „Sejm piekielny straszliwy" etc, wydany r. 1622

i póniej nieraz, nawet jeszcze w r. 1752, „Peregrinacya

dziadowska etc," wydana w r. 1612, a przedrukowana we-

dle wydania z 1614 r. (u Kraszewskiego, Pomniki do historyi

obyczajów w Polsce z XVI i XVII wieku) i inne.

Z rkopisów wymieniamy: „Tractatus de supersticio-

nibus sive Questio edita per venerabilem virum mag". „Ni-

colaum Magni de Jawor" (Jauer na niszym lsku) s.

theologie professorem eximium, z pocztku XV wieku; da-

lej „Largum Sero (szczodry wieczór) Czecha Jana Hole-

szowskiego, napisane okoo r. 1400; porównywalimy te
Oz. Zibrt'a „Staroceske vyrocni obyceje, povery, slawno-

sti a zabavy prostonarodni" Praga 1889 r. i tego publika-

cy akademick p. t. „Seznam pover a zwyklosti pohan-

skych z VIII Ycku", Praga 1894 r., 176 str,, i inne publi-

kacye.

Zaczynamy od przesdów, czcych si z pewnemi
uroczystociami, najpierw z wili i dniem Boego Narodze-

nia. Wszystko, co si wtedy podejmuje, ma cel jeden; za-

pewni na czas do przyszego wita powodzenie w domu
i w oborze, na polu i w sadzie; nawet gracz i zodziej
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próbuj wtedy rzemiosa, by si im nadal szczcio; w te

dwa dni wszystko przybiera symptomatyczne znacze-

nie, czyli, jak Serb mówi „bozi pocetak svake co-

prije" (czarowania, Zaiiberei). Nie w^^poycza si wic ognia,

boby si ogniska nie trzyma i szczcieby dom opucio;

uwaaj pilnie, by pierwszy, przestpujcy próg, go by
ubrany czysto, gównie za, aby bya to osoba znana z do-

broci, a co waniejsza ze szczcia, tylko takich wic pro-

sz do siebie umylnie; przypomina si nam tu serbski po-

laaj ni k, któremu si takie nawiedzanie domów w Gody
z urzdu naley; gospodarze zakazuj wymienia nazwisko

wilka, ale równoczenie — bo nie naley, eby wtedy kto-

kolwiek, nawet ptasz .i zwierz godne byo — zapraszaj

go na niadanie, lub obiad i zapewniaj tak na oba spo-

soby przed nim trzod; o graniu dla szczcia w grze ju
wspomnielimy. Resztki i okruchy z wieczerzy wigilijnej

wysiewa si: obrodzi z tego np. pietruszka w ogrodzie.

Dla porównania tych danych u anonima wystarczy przy-

toczy Holeszowskiego, który wyranie zaznacza, e „nul-

lo tempore per circulum anni tot et tanta sacrilegia fiunt,

sicut in hoc festo... diabolus ingerit mentibus hanc fidem,

quod propter magnitudinem festi maiorem sortilegia virtu-

tem habeant". Opowiada on, e, gdy ksidz obchodzi domy,

kadzc: „mulieres non permittunt carbones in turibuli de

domo sua exportare, sed excuciunt eos in fornace, ne om-

nis fortuna anni seuentis exeat de domibus suis". O gra-

niu w kostki przez ca t noc dla próbowania szczcia,

mówi i Rej w „Postyli"; o zakazie, by wilka wtedy nie

wspomina, czytamy w „Sejmie piekielnym"; i dzi jeszcze

prosz wilka na obiad; uwaaj, kto pierwszy w Boe Na-

rodzenie (i Nowy Rok) w dom przyjdzie, czy ubogi, czy

zdrowy i t. p., por. np. „Zbiór wiadomoci XV" str. 47,

18 i 24 nr.

Postpujc za biegiem roku kocielnego, wymieniamy
Nowy Rok. Pasterz gromadzki obchodzi wtedy domostwa

i rozdaje prty, których nie godzi si bra go rk, tyl-

ko „kosmato"; tymi prtami wypdzaj potem bydo po

raz pierwszy w j^ole. Na Gromnice obchodz z wieco-
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nemi gromnicami domy i la-owy, wypalaj im sier w krzy
lub ostrzygaj j tak i pal, pewnie eby si dobrze cho-

way, aby ani czarownica, ani pies wcieky im nie szko-

dziy, obchodzenie domu zabroni przystpu czarom; lub

raczej ochroni od gromu i gradu. Zarazem wró z wosku

gromnicznego; daj mu okupywa na rk lub rkawy; je-

li wcale nie kapie lub tylko nie wiele, za to wróba; za-

palon gromnic z kocioa nios do domu: jeli zganie

po drodze, za to wróba. Inny kaznodzieja ostrzega po-

dobnie, e si gromnic nie wici dla gradu, lub dlatego

„ut crines vobis cremaretis propter removendum capitis

dolorem"; zreszt wskazuje nazwa sama, przeciw czemu

gromnic gównie uywano; kaznodzieje wspominaj o tem

nieraz, tómaczc j; liczne cytaty ze Sztitnego (XIV w.j

i innych przytacza np. Zibrt Obyceje, str. 148 i in. co do

tego przesdu.

W noc na Popielec kad starcy i modziecy sól

tart, by si dowiedzie, kto rychlej umrze; szczyptami soli

wró dzi czciej na miesice, które z nich bd wilgo-

tniejsze lub suchsze, lecz por. zapisk z Makowa (Zbiór

wiadomoci X^^!, 261): w wili sypi przed kadym szcz\^pt

soli; przed kim najpierw stopnieje, ten umrze. wiconego
popiou uywaj ogrodnicy, wysiewajc go, lub mieszajc

z nasieniem, przeciw robactwu, a i innych wiconych rze-

czy przeciw nasaniu szataskiemu uywano. Bez wymie-

nienia czasu — skd ind wiemy, e odbyo si to w nie-

dziel wielkopostn, Laetare, jak u Niemców lub Polsce,

lub Judica, jak u Czechów, —wspomina nasz anonim o wy-

noszeniu z granic wsi obrazu, zwanego mierci, w towa-

rzystwie piewów.

W Wielki Czwartek nie obmywaj po wiecze-

rzy mis, a niektórzy zostawiaj umylnie na nich resztki

potraw — karmi si niemi w nocy dusze zmarych, lub

demon, zwany ubo, którego chowaj po domach dla

szczcia i mienia; w innem miejscu jednak nie ograni-

cza anonim tego zwyczaju do wieczerzy wielkoczwartko-

wej, a twierdzi ogóem, e si we czwartki zostawia ostatki

wieczerzy dla demonów, zwanych uboami. Obie odmien-

Literalura roligijna. 1
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ne worsye maj suszno: duszo zmarych czstowano rza-

dzioj, raz lub kilka razy, np. na wiosn i jesie, lecz ubo-

, t. j. pionka (szkrzata, lub latawca) przebywajcego stale

przy domu, naleao te co dzie, lub co tydzie uracza.

Holeszowski wspomina wprawdzie, e w wili i Gody, in

quibusdani partibus dimittunt panes in mensis cum cultel-

lis, ut in noctibus reniant dii et comedant, ale to obyczaj

ani czeski ani polski, lecz romaski i germaski,— tak zw.

preparacio mens domine Berhte, o czem kaznodzieja z pe-

nitencyaów si dowiedzia Obyczaj zostawiania resztek

czwartkowej wieczerzy dla „ubo" by w Polsce ogólny;

czytamy wic w „Postpku prawa czartowskiego" z roku

1570: „gdy si (chopce) stanie, jako wierzy, mówi czartu

ku czci modlitwy, miece swoje wosy (jest to rzeczywicie

przeytek pogastwa) na ogie, ofiary czynic, 7ve czwar-

iik po wieczerzy zostaitia potraw i zjada to w nocy, nie

wiem kto". W „Seymie piekielnym" opowiada nocny Le-

lek: „We czwartków dzie po wieczerzy broj troje dziwy.

Ludzi strasz... Przeto warzy ubogiemu 7ve czwartki nie da-

j, tak z naczyniem nie pomytem, to dla nas chowaj''^^

w „Czarownicy powoanej" (Pozna 1639) czytamy, e nie

myj mis we czwartek po wieczerzy; tu ju moe zaj)omnia-

no, co za cel z tem niegdy czono. Ciekawe przykady

tego zwyczaju mam}'^ u Czechów: znany jezuita i patryota

czeski, Balbin (Miscellanea historica 1681 r.) opowiada o so-

bie, jak rol Daniela wobec kapanów Bela naladowa „me-

mini me puerum, cum ancillae nostrae post coenam diei

loYis nescio quid tale reliquissent laribus (przedtem mówi
o „cavere ne in perrigilio diei Veneris mensa vacua relin-

uatur, laros scilicet illis reliuiis pasci"), farinam tota

mensa sparsisse ac mane felis domesticae vestigia et pe-

dum vaginulas demonstrasse, hic illis lar fuit". Ks. Wac.
Klugar opowiada w „Katechizmie" (r. 1741) „kterak u sou,

seda mych rodiciiv u vecer ctvrtecni a sobotni na misach

nechiwali... dcera (jeho) pravila: tato, jste li pak vy hospo-

darem nebo jin.siho hospodaiucka mam? Ja to snim a nic

nenecham. Taky jest to strayila, nadoby umya a spat se

poloila za pec" —jakie j w nocy strachy oj^ady, jak si

i
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tego zniewaenia czart pomci. A wio w kady czwartek

karmiono iiboo, w wielkie czwartki karmiono moe i du-

sze zmarych.

Lecz kiedymy ju raz z naszym anonimem pomie-

szali wielkie czwartki ze zwykymi, wspominamy za nim
jeszcze inny czwartkowy zwyczaj. Niektórzy boj si i uwa-

aj za grzech my gowy we czwartki po wieczerzy,

niektórzy nie kpi si w czwartki dla uczczenia pojmania

Chrystusa w Ogrojcu. Oba przesdy wraz z uzasadnieniem

s znane dobrze na zachodzie; stay one w zwizku ze

wiceniem, wbrew chrzecijaskiej niedzieli, innego dnia_

tygodnia in commemoracionem Jovis lub Yeneris; dlatego

to wstrzymywano si we czwartki, lub pitki od pewnych
robót, lub od roboty wogóle; cige nakazy Kocioa nic

nie skutkoway. Rej mówi o wielkim pitku: kto w ten

dzie boso nie chodzi, albo twarz obmy, nie wspomnia
na mk Chrystusa; w „Peregrynacyi dziadowskiej" zaka-

zuj baby w kady pitek chleba piec lub chust warzy
(by nawet w niedziel nie mia co woy na rzy, doda
rubaszny autor), i dzi jeszcze twierdz w Poznaskiem
np., e gromy uderzaj najczciej w domy tych, którzy

w pitki piekli i tern mk Chrystusa rozraniali. Zakaz prz-

dzenia w czwartkowy wieczór jest ogólno-europejski, jak

i odwoywanie si przytem na pojmanie Chrystusa. Np. ten

sam ks. Klugar pyta nieco dalej: Je-li dobre v patek chleb

pecti, V louhu prati; v sobotu po slunci zópadu se mejti,

obzylatne t novou nadoby umyvati; ve ctvrtek u vecer

pristi?.., kdyz slychavamo, ze louh v krev se obraci, kdyz

V patek perou neb peou, a blava boliva, kteri se w sobo-

tu myjou, a straiva, kdyz ve ctvrtek vecir pradavaji".

Jeszcze za naszych czasów starzy Morawianie twierdzili:

ve etvrtek nepradej, v p;'itek nemotavej, jestli to zachovas

dobre udela. Wpltano za mk Zbawiciela, uchodzc

pod paszczykiem nabonoci przed wypominaniami kociel-

nemi, gdy o waciwej przyczynie dawno ju zapomniano.

Jeszcze ogólniej wystrzegano si przdzenia i robót gospg-

darskich w dnie Boego Narodzenia do Trzech Króli; o tern

czytam}'^ np. w „Seymie* piekielnym": do Nowego lata prze-
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dzy nigdy nie motaj, o wilka we wsi zamota, tak wia-

r maj... do Trzech Króli adna nic przdzie, chust nie

warzy ani pierze, w arnach mle nie bdzie. Wracamy
do anonima.

Wielka sobota jest wana przez powicenie ognia

i wody; ze wiconego ognia nadpalaj pale, które wtyka-

j w ziemi, lub kopi nimi, poczem robactwo zginie; go-

wienki wicone chowaj, by leczy konie i bydo (kad
je pewnie do wody, lub zatykaj w ób i t. p.); dla cza-

rów uywaj wody, skroplonej z wosku przy wiceniu wo-

dy. Przesdy takie zachowywano ogólnie, czytamy np.

w „Seymie piekielnym", w relacyi czarta Rogalca, jak

w ten dzie biegaj czarownice po izbach, okoo domu,

„brzkajc w siekacze. Druga, wlazszy na gniazdo, z koko-

szami gdacze", okurzaj bydo wiconym ogniem, posya-

j po wod do siedmiu kocioów. Co do brzkania w sie-

kacze porównaj „Ullmann Altmahren" (r. 1762, II, 501) „am
Ostersamstag kloppern sie und schlagen die Schliissel iibe-

reinander, die Attern, Kroten und ander giftiges Ungezie-

ier mit solchem Klang zu vertreiben." Z innych przes-

dów tygodnia wielkiego wymienia nasz anonim tylko

jeszcze ogólnikowo, e poykaj pczki wierzby palmowej

(u Reja: bagnitka w niedziel palmow), o czem ju To-

masz Sztitny (X.IV stulecie) mówi: mnozi zobi jehed; co

Sztitny dodaje, „vezmii jakiis vieru marnii ciniec kfieky

kdyz paiji ctu" — tego Czesi nie umiej dzi wytuma-
czy; rozumiabym przez to czynienie krzyyków z drewie-

nek palmowych (o czem „Peregrynacya dziadowska" wspomi-

na i Mikoaj Jaworski: crux, facta de lignis palmarum) ku

lekom, przeciw gradobiciu i t. p.; moe jednak mowa
o pisaniu krzyyków podczas pasyi, o czem niej.

W niedziel wielkanocn obchodz po Mszy

rannej pola z Krzyem, nie dla naboestwa, lecz z przesdu

przeciw gradom pewnie i t. p.; moe to samo, o czem Mi-

koaj Jaworski mówi : supersticio baiulacionis crusis tem-

pore vernali contra tempestates. Inny przesd, zapewniajcy

obfito urodzaju dla zboa, jarzyn i owoców, by nie,
zielska i robactwo si nie mnoyy, polega na tern, e
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w pewien sposób krajano pody i owoce (rzep, marchew

i t. d.) noem, którym wpierw pewne misa (moe wico-
ne, a wic baranka, jarzbka i t. p.) krajano. Co si ty-

czy mis wiconych, mówi Rej, e za zego chrzecijanina

ucliodzi, kto w niedziel wielkanocn ,wiconego nie ie

a kiebasy dla wa, chrzanu dla pech, Jarzka
dla wizyenia". w „Seymie piekielnym" gospodynie - czaro-

wnice wif;one okoo domu nosz, „eby wów niewi-

day, kiebas oto prosz"—atwo si domyli, dlacze-

go wanie kiebasa przeciw wom pomagaa; dzi ten

przesd zapomniany. wiadectwa czeskie o jedzeniu ja-

rzbka przytacza Zibrt str. 72 i 73, np. z Hofmana, zrca-

dlo r. 1642: chce kady miti jefabka a baranka k velko-

noci... ze se jerabek ua velikou noc pod nebem bud' pred

kostelem neb rathouzem jida... na pamatku kterak (Buh)

lid izrahelsky na pou.sti krepelkami (przepiórkami) krmil.

Ale ciekawsze, bo ogólniejsze, s inne zwyczaje wiel-

kanocne, które w Polsce dyngowaniem i dyngusem
zwano. Nasz kaznodzieja wyraa si tylko ogólnikowo: ci,

co wierz w gusa i trwaj w swym uporze, cigaj na

siebie kltw, naley ich ekskomunikowa i nie chowa na

cmentarzu, wraz z tymi, którzy w t uroczysto (niedzieli

wielkanocnej) s rozwieli w wyszukanych igrzyskach zwy-

czajem pogaskim, co si zwie dyngusy — ale w samym

rkopisie do tych sów dodano na boku: a przecie mistrz

w „Racionale" pozwala to, gdy dyngusy nie s bez mi-

stycznego znaczenia. Zobaczmy, co przez obie uwagi ro-

zumie naley.

Wspóczesny kaznodzieja polski radzi zaniecha „owy

zy zwyczaje w tej doby dyngowanya, gdy s przy-

czyn grzechów". U póniejszego kaznodziei, Michaa z Ja-

nowca, czytamy: Item depactationem po dyngvszom
prohibemus firmissime, ut nuUus audeat ambulare, quia ita

multi submerguntur. Równie zabraniaj statuty biskupa

poznaskiego, Andrzeja askarza, (zm. 1426 r.) „ne feria

secunda et tertia post festum Paschae masculi feminas et

femino masculos pre*sumant pro ovis et aliis muneribus

depactare dyngowacz nec ad aquem trahere, cumtalesin-
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soleni ir Cl >u migiilaciones non sunt sino gi'avi pcccato et

sine cliviui nominis olTensa" (artyku ten w jednym rko-

pisie zatytuowany: Dingus proliibetur). Inny kaznodzieja

XV wieku wspomina tylko o wybieraniu jaj po domach.

Obdarzano si wic na Wielkanoc jajami i innemi rzecza-

mi, zlewano si wod, lub wtrcano do wody, smagano si

rózgami palmowemi: od tego wykupywano si nawzajem

dyngusem, dyngowaniem si (niem. dingnus okup, dingen,

brandschatzen, depactare). Smaganie rózg zwao si oso-

bno, równie z niemieckiego, migustrem, migurstem, pó-

niej migusem; rózga zwaa si kiczk (porówn. moraw-

skie kycka, geflochtene Osterruthe, Osterpalme, Schmecko-

stern, kyckovati, mit Osterpalmen schlagen). Obrzdy te

dzieliy si wedle dni; mówi Kej w postyli: równie

nie uczyni swej powinnoci (chrzecijanin na Wielkanoc),

jeli w poniedziaek razem z on a po uszy w boto nie

wpadnie, „a we wthorek kiczk w eb az oko wylezye nie

wemie". Dlatego to wymienia si w „Postpku prawa

czartowskiego midzy czartami polskimi „Dyngus albo

Kiczk" (str. 97), a w rkopisie katolickiego kazno-

dziei z pocztku XVII wieku, przez Zauskiego mylnie So-

koowskiemu przypisanym, gdy s tam tylko cytaty z So-

koowskiego; czytamy: dziwna, e dyabe przy kadej wiel-

kiej uroczystoci swoje komóreczk ma... przy Wielkanocy

dingus y kiczky. Dyngus ze migusem i kiczk nie nale
zupenie do mitologii, lecz przybyy z Niemiec do Polski

w XIV wieku.

W rkopisie sieciechowskim, dzi petersburskim, za-

wierajcym liczne traktaty teologiczne i ascetyczne, pisa-

nym r. 1456, jest i kazanie na niedziel wielkanocn, gdzie

czytamy, „e jest zwyczajem w pewnych krajach, ut iuve-

nes obdormientes matutinum de mane proiciuntur in aquam,

et hoc in Erdfordia sicut ipse vidi, powinni te w te dnie

maonkowie czysto chowa; dlatego bij w pewnych

okolicach ony mów w poniedziaek, a na odwrót we
wtorek mowie ony rano w óku rózg, albo rk, lub

pici bezkarnie, eby od nich tego' (powinnoci mae-
skiej) nie wymagay, i dlatego, bijc si wzajem, mówi po
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et sanctum i nie daj powinnoci, dlatego bijcie ony
mów tgo rózg, gdyby tego od was dali". Cay ten

ustp wypisa Polak ze znanej „Postilla studentium s. pra-

gensis universitatis" Konrada Waldhausera (umar r. 1369),

w której, np. w odpisie z r. 1386, zamiast wzmianki o Erfur-

cie przepisywacz, ksidz Wacaw z Jemnic, doda: ut eciam

aliuando in Jempnicz et alibi fieri vidi; tómaczenie za
ascetyczne zlewania i smagania pocliodzi z „Racionale"

Duranta, na które si dopiska przy tekcie anonima, jak-

my wyej podali, powouje; Zibrt, str, 77— 82, przytacza

sowa Waldhausera i nowsze opisy, (szczególniej z „Guari-

noni grewel der Terwiistung"' r. 1610 dla Pragi) te cze-

skiej pomlazki (albo mrskacki, lehacki). XT nas tlómaczy

dyngus ascetycznie, w celach swej sekty, Marcin Czecho-

wic, nurek; we wstpie do „Nowego Testamentu" (Aleks.

Rodecki 1577 r., egzemplarz dosta si z biblioteki Rosen-

berga, znanego magnata czeskiego, do Uphagena, t. j. dzi

do miejskiej biblioteki gdaskiej) usprawiedliwia si, dla

czego unika wyrazów Koció, Chrzest, gdy ponurzanie

greckiemu odpowiada i przedtem ogólnie w zwyczaju byo,

czego jeszcze dowodzi, cho zabobonem si sta, tingus

(tinctio) albo dingus.

Wracamy do naszego anonima. Po wielkicjnocy wspo-

mina on przesdy w dnie krzyowe, e zbieraj dla

czarów trawy z tego miejsca, na którem procesya stawaa,

oczywicie dlatego, e miejsce przez to nabrao pewnego

znaczenia. Podobnie czytamy w „Seymie piekielnym", e
zwyky kobiety z przesdu, „gdy ksia chodz po kol-

dzie, do poduszki si wyciga tam, kdy ksidz sidzie",

jakby go tam jego odpusty opuciy.
W Zielone witki, mówi anonim, czyni zaba-

^T (igrzyska) pogaskie z wymienianiem demonów (dya-

bów); nie chc spa pod dachem (spdzaj noc na dwo-
rze), nie rozmawiaj z ludmi, chodz z bosemi nogami,

jakby inaczej zbawionymi by nie mogli—u Reja musi dobry
chrzecijanin w wielki pitek boso chodzi, pomnc na Chry-
stusa. To, o czem anonim zamilcz, jakich to „Demonów"
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przy igrzyskach wzywano, dopenimy z innych róde spót-

czesnych. „Statut dyecezji krakowskiej" z r. 1408 mówi
równie tylko o cantus paganici (tempore Pentecosten), in

quibus ydola invocantur et venerantur; ale rkopis w Osso-

lineum, zawierajcy odpis Nowego Testamentu i inne rze-

czy, midzy niemi Processus contra usurarios promulgatus

in Premislia r. 1416 i Disputatio contra uattuor articulos

Bohemorum wobec koncylium (Bazylejskiego, pióra Hiero-

nima z Pragi, t. j. Sylwana, dedykowana opatowi Alber-

towi, za okazan tam gocinno, napisana ostrzej, ni jak

byaby mówiona), podaje na k. 262 i 263 wycig zc statu-

tów prowincj^onalnych polskich „Statuta provineialla brevi-

ter". Otó czytamy tam (u dou k. 262 b): Item prohibea-

tis plausus et cantalenas! in quibus invocantur nomina ydo-

lorum lado yleli yassatya que consueverunt fieri

tempore festi penshecosten, cum revera Christi iidelis tunc

debent (k. 263) deum invocare denocte! ut ad instar apo-

stolorum valeant accipere spiritum sanctum, quem non ex

actibus demoniorum merebuntur accipere sed ex fideli! ca-

tholico fructuose! t. j. zakazujecie klaskania i piewów,
w których wzywa si nazwy boków ado, Ilcli Jasza,

Tija.

W rkopisie czstochowskim z r. 1423, Johannis de

(Michoczyn, Sermones per circulum anni Cunradi), moe to

skrócona Postyla Konrada AYaldhausera, w zakoczeniu ka-

zania na Zielone witki, czytamy ustp tej treci: Sed,

proh dolor, nostri senes, vetule et puelle non disponunt se

ad oracionem, ut sint digne accipere Spiritum sanctum, sed,

proh dolor, hys tribus diebus, qui servandi sunt in contem-

placione, coDveniunt vetule et muliores et puelle non ad

templiim, non orare, sed ad coreas, non nominare deum,

sed dyabolum scilicet ysaa lado ylely ya ya. Quibus

dicit Christus: solempnitates Yestras odivit anima mea. Ta-

les cum dyabolo venerunt, cum eodem (w oryginale pomy-

lone) reddoant et nisi peniteant, transient cum yassa la-

do rl eternam dampnacionem.

Xazwy i formy tego ustpu wskazuj, jako ródo,
przytoczony wyej tekst „Statutów". „Heli" wymienia i „Po-
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stpek prawa czartowskiego", midzy Harabem myliw-

cem i Kozyr; a Kolfell czart, upiwszy si, wola dru-

gich czartów do siebie, które zowi Hejda, Haa, Helu,
Po lei u. O dalszych wdrówkach Helu Polelu, skrom-

nego, a raczej bardzo nieskromnego napiewu pijackie-

go — 1 e 1 u m p o 1 e 1 u m mówiono o birbantach i ich y-
ciu przez cae dwa stulecia, miejc si z zataczaj-

cych si — tu nie rozprawiamy szczegóowiej: urosy te

hasa pijackie w kocu, u Sowackiego w „Lilii Wene-

dzie", w cudowne postaci, w Kastora i PoUuksa sowia-
skich. W „Powieci rzeczy istey o zaoeniu klasztor;! na

ysey Grorze" z r. 1550 czytamy „na tym te miescu by
koció trzech bawanów, kthore zwano ada, Boda, Leli.

Do których proci ludzie schadzali si pierwszego dnia

Maja mod im czyni y ofiarowa": pierwszy maja, dzie
w. Fihpa i Jakóba, kiedy to, wedug „Tragedy i ebraczej"

czarownice „swe czary rozlicznie lepi", na rozdroach by-

du szkodz i t. d. Po tym ekskursie o denominaciones

demonum, które, jak wykazalimy ju wyej, zaczerpnite

s gównie z refrenów pieni wiosennych, znowu wracamy
do naszego anonima.

W nocy przed w. Janem Chrzcicielem czuwaj, by

ich przez rok oczy nie bolay; bylic opasuj gow, by

nie bolaa: przesd znany w Niemczech i Polsce; w zbiorku

p, t. „Consuetudines, que fiunt in vigilia Johannis Baptiste"

z pocztku XV" wieku czytamy: in uibusdam locis iu-

venes extra rillas et civitates in campis dormiunt, crinalia

(tak czytam zamiast cervalia, które sensu nie ma) por-

tant; wedug Reja, naley si wtedy opasa bylic i ca
noc okoo ognia skaka i t. d. Nasz anonim ogni nie wy-

mienia, mówi tylko ogólnikowo, e niektórzy w wili (t)

„uedam alia" dla rozmaitych guse czyni; dalej za, e
czuwa w wigilie witych naley, by powsta z grze-

chów, ale panny i matki czuwaj w Avigilie i soboty ca
noc, klaszcz, igraj, piewaj, tacz, jak poganie dla

Prozerpiny lub Wenery; ojcowie i matki, którzy domowych,

gównie pci eskiej, tum posyaj, lub chodzi im dozwa-

laj, zdadz oni za to spraw przed Bogiem, tyle tam obrzy-
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tUiwoci haniebnych si(j dzieje. cilej wyraa si statut as-
karza: „itom inhibeatis nocturnas choreas in diebiis sabba-

tivis (stad nazwa sobótek) et in vigiliis ss. Joannis Ba-

ptistae, Petri et Pauli, cum plures fornicaciones, adulteria et

incestus illis teraporibus committuntur". Tu wspominamy
i przesd, zczony nie z dniem, ale ze Swit^nn, e niektó-

rzy nie jadaj gów od zwierzt, nie chcc tern w. Jano-

wi uchybi; Mikoaj Jaworski nadmienia równie o absti-

nentia a capite (capitibus) w cze innych witych; Apolo-

nii, Baeja.
Zió, waconycli na Wniebowstpienie Matki

Boskiej, uywaj do leczenia byda i oddalania dyabó w,

zatykajc je w dom i obor, kadzc niemi podczas burzy

i t. p.: obyczaj to po dzi dzie zachowany. Tyle o prze-

sdach, rzeklibymy, witecznych.

Z przesdów, czonych z dniami tygodnia, wymienia

anonim nastpne. W poniedziaki nie ruszaj w drog, bo

to dzie feralny dla przedsiwzi wikszych. W pitki nie

wydaj ognia z domu, nie chcc go widocznie wtedy nie-

pokoi. Sobot czcz niektórzy osobliwie (porówn. te oby-

czaj sobótek)^ wicej ni niedziel, zbliaj si tem do y-
dów.

Niektóre dnie ucliodz za feralne, tak zwane egipskie

(po dwa w miesicu), wtedy si nic nie przedsibierze;

o dniach tych poucza iudicium, kalendarz. Zwaa si te
na pewne godziny dnia przy kupnach, zawieraniu lubów,

zbieraniu zió. Po zachodzie soca np. mleczywa nie sprze-

daj, by bydu nie zaszkodzi, (zwyczaj i dzi zachowywany).

Na nowiu klkaj prostaczkowie i modl si; Witanowski ze

Stradomia pod Czstochow poda „Powitanie ksiyca na

nowiu: „Kto modlitw te odmawia, nigdy nie bdzie choro-

wa na ból gowy. Witajze, witaj, miesioncku nowy, Zacho-

waj mnie. Boe, od bolenia gowy, Tobie scencie i fortuna,

A mnie zdrowie i koruna. Zdrowa Maryja" i t. d. Mikoaj

Jaworski, opow^iedziawszy o babce, która soce (die Sonne)

wit pani nazywaa i bogosawia pewnemi sowami

i tak wielu przez czterdzieci lat z gór leczya, dodaje:

„quam clerici, litterati et illiterati et, quod plus dolendum,
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viri quidaui magnii (maglstri w dnigim odpisie), qui cum
novilunium primo riderint, flexis genibus adorant vel vle

posito capucio aut pileo (et) capite inclinato lionorant allo-

quendo et suscipiendo (czy nie suspiciendo?). Immo plures

eciam ieiunant ipsa eadem die novilaaii, sive sit dies do-

minica, in qua secundum ordinacionem ecclesie non est ie-

iunandum propter resurrectionis leticiam, sive quacumque

alia die et, si esset dies doniiuico nativitatis, c[ue omuia

speciem habent idololatrie ab idolatris rolicte". Przeciw

chmurze gradowej niektórzy co prawi, t. j. zaklcia; cze-

skie ich formuy z XVI wieku przytacza Zibrt; albo wy-

stawiaj przeciw niej wysokie krzye, czego si czyni nie

godzi; wolno jednake dzwoni na ni i ogie po domach
pali dla rozcieczenia zbyt zgszczonego powietrza: prze-

sd, jak dzi wiemy, fatalny, ale co do dzwonów prastary,

sigajcy dziewitego wieku i wyej.

Na wiosn, gdy maj po raz pierwszy wychodzi z pu-
giem, by o obfitoci urodzajów wróy, przywieszaj wo-

om u rogów jakie rzeczy i obsypuj je chmielem (wró-

ba obfitoci, jak w ruskich obrzdach weselnych, ju w XV
wieku), do zboa, które wysiewaj, mieszaj rzeczy (po-

wicone, popió popielcowy i t. p.) przeciw nieci i sza-

raczy. Mocowanie i uderzanie si wzajemne przy piciu

pierwszego mleka, siary, przypomina podobne zwyczaje przy

syszeniu pierwszego gromu na wiosn i t. p. i jest resztk

zwyczaju pogaskiego.

Przechodzimy do przesdów, czonych czy to z pe-

wnemi fazami ycia, czy z zajciami i stanami, wic np.

z weselem, ze mierci, gównie za z chorobami, które

gusami leczy naley. Zacznijmy od rzeczy ostatecznych.

Jeden przesd, po którym o mierci wró, wymienilimy

wyej, pod popielcem; znane jest te lanie wosku i wró-

enie z ksztatów odlanych o yciu lub mierci, jak po

dzi dzie. Konajcym polecano si, chcc uchyli zasony

zagrobowej, z prob, by oznajmili, jaki im los zgotowany.

Statut poznaski wj-^raa si ogólnikowo: „item superstitio-

sas consuetudines, quae consueverunt fieri circa funera, pro-

hibeatis"; jedne tak consuetudo wymienia nasz anonim:
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wracajc z po«2;rzebu, zanim próg przestpi;^, kad pode,

popioy „z naczynim" — pewnie rodelc, • by umary nie

wraca; w „Czarownicy powoanej" (1639) wylewaj za tymi,

litórzy trup dziecka wynosz, wod, w której je obmyto.

Co do wesel, wyraa si anonim ogólnie, e, pominwszy
„turpilouia", okoo modej i)arv zachowuj wiele przes-

dów; jeden z takich (praw nog wstpi do oa, z pra-

wej rki pi) wymienimy niej z innego polskiego róda
XV wieku; z jeszcze innych wiemy, e wróono wtedy,

jak podne bdzie maestwo, jakiej pci dzieci bd
i t. p.; turpilouia s to pieni weselne, o których np. inny

polski kaznodzieja ówczesny mówi: na wesela prosz usil-

nie, ba niemal gwatem sprowadzaj piszczków i kuglarzy,

którzy umiej klaska, taczy, nieuczciwe arty stroi,

brzydkie pieni „napiewa"... bo kiedy brzydsze „napie-

waj" pieni, ni wtedy,... wprowadzaj baby czarownice.

Ci, którzy przenosz swe siedziby, lub rozpoczynaj budowa,
staraj si rozmaici ewywiedzie, czy im szczcie na nowem
miejscu bdzie suyo, czy nie; uwaaj przytem na dnie

i godziny, liiedy co podobnego najlepiej podejmowa wy-

pada. Kupna i podobnych rzeczy nie naley go rk, ale

„kosmato", dokonywa, a wic przy kupnie konia nie bior

uzdy do goej rki; przy umowach i t. p. dobijaj ukadu,

podajc sobie rce przez sukman; trzeci przesd tego rodzaju

przytoczyHmy ju pod nowym rokiem. Strzelcy i rybacy,

gdy na owy wychodzi maj, okurzaj dla obfitszego po-

owu sieci te wiconemi rzeczami. Szczególniej uywaj
karczmarze guse, by prdzej wyszynkowali napój, by wi-
cej goci do siebie zwabiali; baby czarownice kopi (pierw-

szego maja? porówn, wyej) „djablik, toliku, verbenu"

i sprzedaj je drogo szynkarkom, wedug „Tragedyi ebraczej"

r. 1551 (w tumaczeniu czeskiem); wedug „Czarownicy po-

woanej" (1539 r.) naley „kokotkowe drewno przy kadzi

zatyka", by piwu czary nie szkodzi3\ Nie zupenie zro-

zumiemy, co ma oznacza kadzenie pokarmu na drzewa

lub roliny — czy to jaka ofiara w celu zachowania zdro-

wia, czy te jaka resztka znanych na zachodzie i u Cze-

chów i gorliwie tpionych sacrificia ad arbores?



61

Najwicej naturainie jest przesdów i guse leczniczych.

Choroby najczciej nasyaj: albo czarownica zakopaa co
w ziemi, na rozdrou i t. d., po czem si przeszo, albo te
urzekli. Gdy gowa boli od „urzeku" (uroku), od „urzecze-

nia", li czoo i wymawiaj przytem pewne sowa ^); jeli

dziecko czego si przestraszyo i choruje, lej oów, by

z niego przyczyn strachu (zwierz, czowieka i t. p.) po-

zna i wylan form dziecku na szyi zawiza; jeli czo-

wiek jakie czar^^- opuci i wskutek tego choruje, odczy-

niaj czary „miar": mierz nici czowieka caego lub tyl-

ko gow i t. d.; na liczne choroby ludzi i bydlt pomaga
zaegnywanie, szeptanie marnych jakich sów przez baby.

Szczególniej boj si febry: nie wolno jej wymienia (uy-

waj wic nazw, jak ciota, i innych opisujcych); pisz co
na jabku, lub opatku i daj to sabemu, te na papierze;

zachowuj pewne sowa i ruchy, gdy o niej po raz pierw-

szy sysz. „Nogie" i „uraz" lecz miesznem zaegnywa-
niem; by bydo pczed nogciem uchroni, nie daj mu pi
wody, w której rce (nogcie) umyto, take pisz imi w.
ukasza (jego symbolem — wó) i kad je bydu w paszcz.

Przeciw bólowi oczów wypisuj w niedziel quadragesirc

sowa z Ewangelii o uzdrowieniu lepego (i nosz je iwzy

sobie). Przeciw bólowi zbów krel jakie linie i pisz jakie

sowa kred, moewiconna Trzy Króle, albo wbijaj gwód
w belk. Przy niemocach wychodz równo ze wschodera^

przeciw socu, aby niemoc ustpia. Strzegc si przeciw

niemocy nie, siadaj nigdy na progu; za nic w wiecie nie

piliby, trzymajc wiato w rce — cignliby bowiem na

si chorob nieuleczaln. uj w zbach wosk wielkano-

cny, uywaj ogóem zeskrobanego wosku, w podobnych

celach; suy im te bez przeciw urokom i czarom: prze-

sdne znaczenie zachowa bez po dzi dzie.

') Por. w matoryalach etnograficznych z oyni: uroki, objawiajce

si zwykle srogim bólem gowy «zamawiaj w ten sposób: w imi Ojca

i Syna i Ducha w. Amen. Jeden cic iirzyk, trzech cie odrzyka: Bóg Ojciec,

Syn Boy, Duch w.». Te sowa wymawia trzy razy i za kadym razem

spluwa; potem trzy razy oblie jzykiem czoo i wytrze obrbkiem od

koszuli.
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Oto szorefj; lek('i\v polskich, ale to samo znano i w Niom-

czecli. Czytamy np. u Mikoaja z Jaworu: ,,Quid facit ad

clectum c o n t r a d o 1 o r e m den c i u m »• u m p h u s aut
alius clavns, infixus p ariet i aut sub pcdo cuali

subforrati contra putredinem vel ad excuciendum oculum?"

dalej „balnea quedam corto tempore in vigiliis scilicet Na-

tivitatis Christi et cainispririi contra febres et dolorem

dencium; supersticio ponderacionis puerorum aut senum ad

equalitatem siliginis (odwaanie, jak odmierzanie); quidam

hodie susurrantes equis quedam verba per aures occulte

aut eciam appendentes ad colla equorum dicunt se occido-

re vermes virtute verborum" — inni lecz tak samo sabo-

ci i t. d. Wiole z tych rzeczy jest znanych i zaciowuje si

po dzi dzie, np. wychodzenie i wylewanie wody przeciw

wschodowi soca i in.; wbijanie bólu zbów w drzewo,

w pal; o mierzeniu nici czowieka dla odczyniania uroliów

i czarów — obwijaj j potem trzy razy okoo palców pra-

wej rki, rozcinaj i pal, prawic przy ^tem zaklcia —po-

równaj Fr. Kraus Yolksglaube der Sudslaven 1890, str. 51

i 52; u Czeciów np. Bilowsky coelum vivum z r. 1724

karci czary: ^kouzedlnici.., osobu nemocnu... zehnaji... telo

nesoukanyma niti mei'i, ruce a ramena syrovyma provazy

yazi" i t. d.

Najwaniejszym momentem takich leków bywaj za-

mawiania, zaklinania, zaegnywania; anonim nasz mówi

ogólnikowo, nazywa je „verba vana et ludibrio plena",

którym mia niby Bóg osobliwcz moc przyda — mona
chyba pacierz, Zdrowa i Wierz przy leczeniu odmawia,

ale i to ostronie, by nie da powodu do przesdów. Czeni-

kolwiek trapieni u3^waj bogosawiestw, sów Boych,

imienia Zbawiciela: wzywaj Boga, lejc wosk lub oów
dla wróenia przyszoci, przystpuj do sabego, mówic
verba Dei, chore bydl egnaj, zawieszaj dziecku leki

w imi Jezusa; co czyni dla pozyskania mioci, dla wy-

granej w sdzie, dla ujcia lub zgody z nieprz3'^jacielem,

dla poytku i zdrowia, wszystko czyni niby w imi Pana;

wspomina vane vetularum benedicciones, ale nie przytacza

wyranie adnych. Moemy go w tem po czci wyrczy.
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Inny,' starszy autor Polak, podaje pocztek takiego zama-

wiania: „przesza Matka Boska po zotym mocie"; ju Szti-

tny na podobn formuk sarlca: „repce baba poclmkujic

a praviec, by Buoi ciodil po zlatem moste a utka se s sv.

Petrem neb s svatu Maii aneb s kakus dobru bratri"; da-

lej przytacza Zibrt seznam str. 61 z rkopisu lekarskiego

XV wieku formuk: ,,Sli ti'ie st'astni brati-ie jednu scast-

nu cestii i potka jest je pan Buoh i reki jim: Ivam to

jdete trie scastui brati-ie? Pane. jdeme rozicneho korenie

ryt na rany na rozicne na secene i na bodene i t. d.";

insze liczne cytaty i literatur p. tamie str. 61 — 65. Pol-

skie formuki znalelimy w rkopisie z koca XV lub po-

cztku XVI wieku, gdzie czytamy po aciuskiem zaklciu

in stellas una non una etc, „arze zarycze! trzy szyestry-

cze Item: Posza mathka bo po morzw szbyrayacz zlothe

pyanky podkal y szwantliy yan a gdze gydzesz matliwcmo.

yd szynaczl^a swego eczycz Item Pwszkyego (?) masa
yako przesz tliego livdzye bycz nyemoga tliako aby tiy

nyebyl przesz mnye": ostatnia formuka odnosi si do cza-

rów miosnyci.

Obok zalvlina i zaegnywa odgrywaj wan rol,

szczególniej jako rodki oclironne przeciw wszelkim urokom,

czarom, chorobom, nieszczciom — amulety. Amulety byy
rozmaitego rodzaju: caracteres pisane i ryte, na papierze,

metalu i t, d. ub appendicula, ligature, plicature, rzeczy

jakiekolwiek, costki zwierzce, ziarna i korzonki lub licie

i kwiaty, kamyki i t. d., wszywane w suknie ub noszone

na nagiem ciele, a nie opady, poczem je nowymi zasto-

powano, lub tylko do pewnego czasu, zwykle tal<:, e si-

gay doku pod piersiami. Tycli amuletów bliej anonim

nie okrela, chyba e mówi o oowiu lanym i zawieszanym

dzieciom ^przestraszonym", pewnie tym, które miay „no-

cnice", sen niespolcojny i pacz spazmatyczny: przeciw no-

cnicom zaliezpieczano si moe, jak dzi jeszcze u Serbów,

otaczajc poonic czuwajcymi i rozmawiajc, a pytajc,

(por Fr. Ivrauss ^Sitte und Brauch der Siidslaven") 1885,

str. 54:9 — tak przynajmniej rozumiemy ustp w postyli

Husyty polskiego, w ustpie innego zbioru kaza, gdzie
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baby mówi: temu dzieciciu s krzywki, moe czyta na-

ley krzykwy i rozumie przez to ów pacz spazmatyczny,

vrisk(i u Serbów (por Krauss 547). Dokadniej za to mówi

nasz anonim o „charakterach"; wedug niego, wypisywano

pierwszy rozdzia Ewangehi w. Jana lub mk w. Jerze-

go i wszywano to w koszul lub sukni i noszono przeciw

wszelkiej przygodzie; inni pisali podczas czytania w. Ewan-

gelii w uadragesim „Lutum fecit Dominus ex sputo" i no-

sili to przeciwbólowi oczów. Liczniejsze szczegóy podaje co

do tego Mikoaj Jaworski: wierz niektórzy, e noszenie

przy sobie pewnych^, witych sów z Ewangelii, Psalmów

lub skd ind uchroni ich od wszelkiej przygody „nec pos-

sint capi nec submergi nec vulnerari", nawet gdyby szli

ad rixas et ad turpitudines; przytern zachowuj przesdy

co do formy naczynia, w jakiem je nosz, jak je pisz,

jak oprawiaj, e nie naley prócz znaku krzya innych

znaków uywa, mianowicie za nic niezwykego i niezna-

jomych sów niby nomina Dei inefFabilia; e skuteczno
tych sów mniejsza, jeli si je pisze w inny czas, nie pod-

czas czytania Ewangelii w kociele. Zibrt przytacza z r-
kopisu XV wieku przepisy przeciw epilepsyi, np. Pis to

cteni na listku .,Veden jest Jeis na piit' od ducha... az

do koce a tuto modlitbu (acisk, sowa krzyykami od-

dzielane) Pater etc. repellat morbum... ab omni qui circa

se literam istam portaverint et faciat hoc in nomine Pa-

tris et Filii et Spiritus s. Amen". Ale pomni, ze mas v.se

bez tytlikuoY (to znaczy bez skróce) psati i t. d.

Wierz w sny pisane, mylnie imieniem w. Daniela

zatytuowane, mówi dalej anonim. Co to za sny w. Da-

niela? Jest to po prostu sennik redniowieczny, wspomina-

ny ju w XII wieku. Jan ze Salisbury w Policraticus

(okoo r. 1180) skary si, „cum vagus coniectorum liber,

qui nomine Danielis inscribitur, per curiosorum manus im-

pudenter discurrat". Sennik ten przepisywano czsto i dru-

kowano wczenie, np. w XV wieku, „Danielis somniorum

expositorius libellus incipit. Ego sum Daniel propheta, unus

de Israhelitis, qui captivi ducti sunt de s. civitate Hieru-

salem, et hec omnia a Deo mihi revelata sunt, nihil tamen
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per memet addidi, sed sic omiiia a Deo inspirata accepi."

Wykad snów, uoony porzdkiem alfabetycznym, zaczyna

od „A bestiis infestari qnando se viderit, ab inimicis supe-

rabitur; Acetum portaro, molestiam significat; Ad sacrificia

accedere, leticiam magnam significat" i t. d., ostatnie: „Zi-

zaniam seminare, iram sue scandalum significat. Expliciunt

somnia Danielis propliete". Tumaczenia i przeróbki ') w re-

dniowiecznych literaturacli s czste; Czesi mieli druko-

wane „Danielove sny" w XVI wieku; u nas byy równie,

cho nasze biblioteki ich, ile wiem, nie posiadaj; „Danie-

lowe sny" wymienia jednak inwentarz z r. 1659 po lwow-

skim ksigarzu Piotrze Poznaczyku. Ks. Stanisaw z Gór

Poklatecki w ksidze „Snów dobrych obrona, a szkodli-

wj^cli przestroga z potrzebnymi naukami rodzaiewi ludz-

kiemu" i t. d. (Kraków, Sybeneicher r. 159-i) rozróniajc

sny dobre i dyabelskie, owiadcza wprawdzie, e godzi si

ze snów zdarzenia przysze wykada, cytuje wiele miejsc

z Biblii i autorów klasycznych, lecz „Snów Danielowych

nie przytacza.

Pozostaje jeszcze wielka grupa przesdów, zwanych

u Niemców A n g a n g , i pokrewnych, tj^czcych si spotka-

nia, ruchu, widoku, znalezienia pewnych rzeczy i t. p.

Nasz anonim charakteryzuje t grup bd ogólnikowo, bd
przytacza kilka szczegóów; mówi np. o tych, którzy si

szczcia lub nieszczcia od widoku lub gwaru ptaków

') Bardzo oryginahiy sennik napisaa na starym druku nieznana

rka z pocztku XVI wieku w Krakowie: po nie naleao, wspomniawszy

na. otworzy jaku ksik i liter pierwsz u góry lewej stronicy w kluczu

dodanym odszuka, gdzie znaczenie, pomylne hib niepomylne, kadej li-

tery wierszem gadkim wyraono; a ])ylo dohrej wróhy, -w niepomylne

i t. d. np.:

^Moesz moc rzeczy sprawowa

I pann pikn caowa.

Bo to a drog podao,

Ujidziesz we wszystkicm cao'

i tak dalej, ale np. pod s: by si te zamkn do skrzynie. Wdy ci ten

dzie swar nic minie — zato pociesza /: [Moesz ten dzie czycie plesa,

Nie bdzie ci gniewnik 't. j. dyabe) ksa i i. d.

Literatura religijna. ^



6(>

przy wejciu lub wyjciu spodziewaj; inni, ruszajc

w drog, gdy si w nog lub jaki czonek ura, albo gdy

id razem, a rozdzieli ich kamie czy inna zawada, wró
nieszczcie; niektórzy, gdy w drodze po prawej lub po le-

wej stronie wilka lub zajca zobacz, oczekuj pomylno-

ci lub zawodu; có za nieszczcie w zajcu moe byó

(chyba e go nie zapa, szydzi Mac. Policansky, pokuty

a trestani 1613 r.), a có za szczcie w wilku (chyba

szczcie, e go nie zjad, Policansky, tame, por. Zibrt se-

znam str. 71). Liczniejsze szczegóy znajdziemy u Mikoa-

ja Jaworskiego, który wedug Augustyna doctrin. Christian.

XXVI mówi o przesdach „si membrum salierit, si ambu-

lantibus amicis lapis aut puer aut canis medius intervene-

rit... limen calcare cum aute domum aliuis transit, redire

ad loctum si quis se dum calciat sternutaverit, redire ad

domum si procedens offenderit, vel si vestis a sorcibus i.

e. muribus roditiir", obawiaj si wicej przyszego nie-

szczcia, ni chwilowej szkody... „vetule credunt meliorem

esse invencionem modici ferri quam multi auri, obuli quam
nummi"; najszczliwszy znak, to znalezienie szpilki, nieszcz-

liwy—znalezienie wou lub owcy, bardzo szczliwy— znale-

zienie ^lupi vel colubri vel draconis vel buffbnis". Inne „pre-

sagia" przy wstawaniu i t. d. pomijamy; porówna mona,
co w X's'll wieku czytamy w ksice p. t. „Fortuna albo

szczcie" SeweTyna Bczalskiego (W którey, kto co ma ro-

zumu, Obaczy to, e nikomu Fortuna nie suy wiernie,

Kto i masz, yi wniej pomiernie, Kraków. uk. Kupisz,

102 str.):

Rónie fortuny bogatey szukai,

AV kartach zwinionych, w kotle iej szperlai;

Gdy czowiek z drugiem dwa razy si znidzie.

Mówic, e, szczcie samo do nas przyidzie;

Jaszczurk kto wic na wiosn obaczy,

Natychmiast szczcia spodziewa si raczy;

Kukuka, gdy tesz iaka w ciemnym lesie,

Bog iu fortun sam do domu wniesie;

Miesic za nowy jak koss zasidzie,

I tam fortuny szczsne oko bdzie.
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Omówiwszy tak wszelakie rodzaje guse i przesdów,
wymienia nasz anonim i ludzi, bawicych si tern rzemio-

sem: „Yetulae-phitonissae" albo „incantatrices", z ich sze-

ptaniami, pacierzami i bogosawiestwami najczciej si
pojawiaj. Podobnie w exhortacio visitationis synodalis

dyecezyi wrocawskiej z XIV i XV wieku czytamy tylko:

„si que sunt iucantatrices ut puta herbas fodientes, appen-

dicula ad colla facientes (videlicet in Yulgari nawanszy)
vel mamis inspicientes, ceram plumbum liuefacta fanden-

tes, ignem auam aves inspicientes et ex eis futura pre-

cidentes, et si aliqui pro talibus habeant recursum ad eas

et qui sunt qui currunt ad easdem". Zeszy wic i w Pol-

sce, jak w Czechach i Niemczech, czary na przywilej bab

wycznie, ale na poudniu, w klasycznej staroytnoci

i pierwszych wiekach chrzecijastwa hylo inaczej: stali na

pierwszym planie divinatores, augures, aruspices, ich wpyw
i czynno zwalcza pierwotny Koció w pismach Ojców
i postanowieniach synodów. Tradycya literacka przetrwaa

do XV wieku i wbrew zmienionym stosunkom prawi za-

wsze jeszcze kaznodzieje nasi przeciw wróhiarzom, „gada-

czom" i „zaklinaczom"; zatrzymujc terminologi klasy-

czn, zwracaj si przeciw ,,lekownikom, witogulnikom,
czasogulnikom, nawzaczom", bez wzgldu na to, czy kor-

na czeladka suchaczów subtelne definicye pochwyci. Je-

szcze w póniejszej literaturze znachodzimy podobne ana-

lizy wróbiarskiego rzemiosa; jedne z dziea Mac. Kone-

cznego „O powinnostech krest'anskych" r. 1612, przytacza

Zibrt seznam str. 88 — 90, gdzie rozrónieni s vestcove,

planetari lub planetnici (nasi panetnicy u ludu), carodej-

nici, kouzedlnici, losnici, zaklinaci, hadai i cernokneznici.

Zamiast tego podamy tu ustp krótki, a o dwiecie lat star-

szy, nie wymieniony u Zibrta, z rkopisu swietowiskiego:

„Tyemto kazanym swateho Augustina potupeny gsu

badaczy, genz buduczye wyeczy skryte y mynule }' przy-

tomnye bez bozyeho zbosobu prawyty chtye, yako by byy
bohowe... take potupeny gsu zaklynaczy a lekowny-
czy, genz zaklynagy a nemoczy lekugy... take potujjeny

gsu nawazaczy neb czaronosy, genz Ywazugy so-
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l)Vo a nosye cztonye z krzyzky a gmena bozye a gyne

wvoczy proto, ze nebudu vrazeny od zeleza neb od ohnye,

iiob ze gycb nomolilo by nycz zleho potkaty, Take poiu-

pony gsu cz a r o d y ey n y c zy
,

genz vdyelagycz czaru

meczem w ny dyably wobigy ancb hadagy o kradezy, kto

by ykradenu wyecz myel. Take potupeny gsu kuzedlny-
czy, genz obecznye sowu wssychny, kterzyz tagemne

wyeczy chtye wyedyety napyssy neb otazkamy od dyabla,

neb komu rsskodyty skrzye dyabla, neb bud uczye wyeczy

gyednaty ne s pomoczy byehu prz3a"ozeneho a tyech wye-

CZ}'' nemoz czlowek w.ssyech menowaty, neb kade wye-

czy muoz czlowek k czaruom przymyenyty, y boba y gy-

ne wyeczy, a tak nyekterzy przymyenugy swatu trogyczy,

nyekterzy pana Gyezysse, nyekterzy andyely, nyekterzy

tyelo bozye, nyekterzy matku boy, nyekterzy ohen, po-

wyetrzye, hwyezdy, wodu, zemy i gyna stworzenye, a tak

magy gmena rozlyczna".

Jest to dodatek czeskiego tumacza do homilii Pseu-

doaugustyna contra sortilegia; wyjawia on czeskie pocho-

dzenie nomenklatury „czarnoksiskiej" u naszych kazno-

dziejów, z któr si nieraz spotykamy po rkopisach.

Nie koniec na tem zabobonów i guse; inne wylicza

ródo, cho obce, ale powtarzaj si wymienione tam

praktyki i przesdy po dzi dzie u ludu naszego: co do-

wodzi, e te praktyki i przesdy to póne i obce nalecia-

oci. Mowa wic tam o obserwowaniu dnia Modzianków
i dwudziestu czterech dni egipskich, t. j. feralnych, w które

nic si nie godzi poczyna; o wierzeniach co do mierci:

umierajcy poci si, bo wydziela przy zgonie wod Chrztu,

przyjt przy wejciu do ycia; dusza jego nie spocznie,

póki po nim nie zadzwoni, podczas dzwonienia dusza si
spowiada, pierwsz noc nocuje ze w. Gertrud, drug
za ze w. Michaem, a w trzeci dopiero idzie na

wskazane miejsce. W sobot wieczór dusze opuszczaj czy-

ciec i spoczywaj do poniedziaku, pjóki kto nie zacznie

pracowa, dlatego te poboni poniedziakuj! Mówi dalej

o wróeniu z otwierania ksig, Psaterza, Ewangelii i in-

nych, z rzucania kostek, z kadzenia kupek soli i zapisa-
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nych lub biaych karteczek po ciemku, kto co wycignie.

Kobiety w poogu opasuj pasem ma, lub bogosawi jej

dobywszy miecza, i gasz im zapalon wiec w twarz, by

je atwiej rozwiza. Czaruj ludzi i bydo przeciw i od

chorób i napaci: rozoonych na krzy przemierzaj nici,

pal j i popió daj wypi w wodzie, milczkiem przynie-

sionej; innych prowadz do wody ciekcej, do drzew, któ-

re im trz ka, stawiaj przeciw wschodowi soca; (na

bóle gowy?) opasuj gow wasnym pasem, poczem na-

stpuj na nogami, mówic: lepiej, e ci deptam, niby
mi trapi; oczy bogosawi, dotykaj rk ziemi, potem

oczu, inni za przemywaj je dziarstwem z nóg, co tylko

szkodzi moe. Poszcz w lunacye dla ksiyca, cho uda-

j, e czyni to dla witych, których uroczystoci w owe
lunacye przypadaj. Inni czyni niedorzeczne luby: nie je-

dz raków dla oczu, by je utrzyma w dobrym stanie; nie

jedz gów ryb, ptaków i t. d., by ich gowa nie bolaa;

nie jedz misa we czwartki przeciw morowi; nie kpi si
we wtorki przeciw febrom; poykaj bagnida, odmierzaj
si stu powicon i uywaj w ten niegodny sposób in-

nych rzeczy powiconych, szczególniej ofiar, skadanych
nad krucyfiksem w Wielki pitek, np. groszy, z których

ka ku piercie przeciw padaczce. W soboty niektórzy

nie strzyg wosów, nic myj twarzy ani si kpi, a ko-

biety nie przd, ani wynosz gnoju z obory. Inni nie je-

dz mis w Boe Narodzenie, na Wielkanoc i witki.
Inni wierz w zmory nocne; wierz, gdy im w lewem uchu

dzwoni, e ich obmawiaj, gdy w prawem, e chwal, gdy
maj pryszczyk na jzj-ku, e ich kamliwie spotwarzono.

Inni uywaj do czarów witoci sakramentalnych: Ho-

styi, wody z chrzcielnicy i t. d.; wierz, e podczas pod-

czas podniesienia w kielichu grób Chrystusa, nie sakrament

(figuralny sposób mówienia pojty dosownie). Inni wró z li-

nii rk o rychym zgonie, z paznogci o nowinach. Kto z ma-
onków w noc polubn prdzej zanie, ten prdzej umrze; jak

sobie panna moda zapewnia myli powodzenie i przewa-

g i t. d.

Jak kazalnica sama suya nieraz rozpowszechnianiu
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bani, widzimy z kazania na Boe Narodzenie, w którem

inny kaznodzieja, m zreszt baczny, nie opowiadajcy

np. przed ludem caej legendy o w. Wawrzycu, by
w nich wiary w odmieców nie ustala, cay szereg cudów,

jakie si w ow noc wydarzyy, ze róde apokr^^ficznycli

przytacza: o zakwitniciu i wydaniu owoców po winnicach,

odmiany ciemnoci w jasno dzienn, zatrzymaniu si bie-

gu rzrk na trzy godziny, deszczu miodowym, woni, jak
ziemia wydawaa, jak bydo Pana pozdrawiao, woy roz-

mawiay i t. p. Tylko to, co kaznodzieja o pewnych, dalekich

miejscowociach opowiada i o jednorazowym wypadku,
rozszerzy suchacz naiwny na wszystkie lata i miejsca,

szuka i znachodzi te cuda we wasnem otoczeniu ^).

Tyle o przesdach i zabobonach, zczonych ze wi-
tami lub powszechnych. Chrzciny, luby i pogrzeby do-

starczaj kaznodziejom równie obfitego materyau, tak do

uwag ogólnego rodzaju, np. o wyborze ony, jak do szcze-

góów, czsto znowu zabobonnych. W kazaniach o ma-
estwie (na rozdzia w. Jana drugi) radz przy wyborze

jDatrze na obyczaje rodziców: jeli matka pijaczka, córka

lepsz nie bdzie,

„Bo ta przywara

Ku córkam przywira";

nie patrze na przemijajc kras lub na bogactwa, ale na

obyczajno i domowo, „a to samo radzi nam polska

pie sowami:

„Nie wybieraj, jonuchu! oczyma,

Ale suchaj cichymy uszy ma..."

Dalej:

„Przeradzi ci, junochu! kowanie

A i ono liczka wychowanie.

') To samo odnosi si do przesdu o osobliwszym wschodzie soca,

i.tóre po zamieniu wielkopitkowcm w niedziel wielkanocn tern janiej

wieci; i o tern dowiedzia si lud dopiero z kaza wielkanocnych.
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Kada panna po liczku rumiana.

Ale patrzy, by bya domowa".

Wiersze te powtarzaj si w kazaniach cz-
sto, z niektóremi odmianami. Dla nieznajcycli starszego

jzyka dodajmy, e „junoch" znaczy modzieniec, „przera-

dzi" zdradzi, „kowanie" klejnot i t. d. Odpisy mamy z r.

1459, 146G i innych; w odpisie z r. 1476 zamiast dwuch
ostatnich wierszy cz^^tamy: „Nie patrz liczka rumianego,

Ale urzdu (albo statku) domowego".

U doktora Jana ze Supca, czytamy te same wiersze:

„Nie wybieraj junochu junochi z cudnyma oczyma,

Ale suchaj, jestli dobra jest cichyma uchoma..."

Dalej:

„Poradzaj si junochu,

By na lato nie zosta bez grochu.

Nie patrz, ie po liczku rumiona,

Ale patrzay, by bya domowa".

Ivu przestrodze opowiadaj o filozofie i jego piknych

onach (Sokrates i Ksantypa). Dalej przeciwstawiaj gody

w Kanie, na których by Chrystus i Marya, naszym, na

które zapraszaj, ba gwatem zacigaj lutnistów i kuglarzy,

którzy umiej klaska, taczy, nieprzystojne arty stroi,

brzydkie pieni „napiewa", bo gdzie brzydsze piewaj,

ni tam, a Chrystus, Marya i uczniowie stoj z daleka i pa-

trz na próne pómiski: niema rzdcy stou („yrce"), któ-

ryby modych o ich obowizkach naucza; wprowadzaj
stare baby na noc i wróki, by poznay, ile i jakiej pci

dzieci bd mieli; uwaaj, by tylko z prawej rki pi, by

praw nog do óka wstpi.

ukasz z Komina, objaniajc wyraz swaba (nupti-

ce), poucza: „oznacza ten wyraz „sw dob", t. j. podob,

trzeba wic wybiera sobie podobnego, równego, a wic
szlachcic szlachciank i t. d. Stosuje si to i do piknoci

i wieku, bo maestwo to jakby piercie: za wski cinie,

za szeroki spada. Inni dodaj: zamiast swej doby, bdzie
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potom swa uiczgoda. x\.lbo znaczy ten wyraz „swa dba",

dba ona o swoje, nie tak cudza; dla tego ksidz, clio

ma trzysta grzywien dochodu, nie yje tak dobrze, ani mo-

e kogo tak dobrze jirzyj, jak szlachcic, który ma dobr
on, a choby tylko trzydzieci lub czterdzieci grzywien.

Albo znaczy to sowo „swa dwa", t. j. swoi dwaj, bo sobie

wzajem nale. Albo znaczy ono „zwad wa", zwodzi, -
czy was, bo jest to zwizek nierozerwalny, dla którego

krewni nawet maonków wzajem si miuj, có dopiero

oni sami; nawet wasza ojczyzna maestwem do zgody

dosza, jak wida z Litwinów i nas, Polaków, przez ma-
estwo . p. Jadwigi, córki adysawa (!) wgierskiego,

i Wadysawa, teraz z Boej aski króla polskiego, inaczej

Jagiey, wielkiego ksicia litewskiego. A jeszcze znaczy

to sowo z przestawionemi zgoskami „ba swa", swa
(twoja jest), co niech si mowi przypomni, gdy on
w gniewie karze, a niech jej nie kaleczy". Obrazek takiego

ma kreli Jan ze Supca: on wywiera zo na onie,

albo opity mówi jej: ustp „Machno" a stój zdaleka, bom
sól zgubi; przychodzi do domu powalany, bo spad z a-
wki albo z konia, a po nim dyabe „tratowa". Na wykro-

czenie przeciw szóstemu przykazaniu woa inny kazno-

dzieja:

„O ganiebna luboci,

„I niedbasz niebieskiej sodkoci".

Grdy chopiec si rodzi, uczy anonim A., wedle ogól-

nej redniowiecznej tradycyi, woa on A A na Adama, ale

dziewczyna E E na Ew. Otó wam, rodzcym, znak, wedle

którego moecie odpowiedzie babom, które, wróc, was

pytaj, co si urodzio, a czyni to, chcc zachowa dzieci

od saboci, któr nocnice zowi (rodzaj zmory, duszcej

dzieci we nie). Inny kaznodzieja strofuje dzisiejsze matki,

dajce córkom i synom wyszukane nazwiska, które nie s
zapisane w ksidze ywota; niech si raczej zowie Jan lub

Piotr, co si tómaczy aska Boa.
Anonim A. gani tych, którzy w bractwa ziemskie,

nie Chrystusowe, wierzc, mówi: wstpi do bractwa szew-
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ców albo krawców, bo mnie dobrze opatrz, chowajc po

mierci, i tacy maj si za potpionych, jeli za nimi li-

cznych wiec nie ponios, co jest bdnem. Wedle niego,

myli wielu, e mocno grzesz, gdy zaniedbuj konajcemu
dziecku da gromnic do rk, zamiast, by sami przed so-

b wiec bogobojnego 3'wota wystawiali. On te polemi-

zuje z zakonnikami, którzy zamoniejszych nakaniaj, by

si II nich, zamiast w kociele parafialnym, chowa dawali.

Micha z Janowca opowiada, e schodz si przyjaciele

i krewni, nawet ebracy, by zmarego opakiwa, w dzie,

jego zgonu, a zowie si to „pusty wieczór",

Z równ niemal gorliwoci, jak przeciw zabobonom,

wystpuj kaznodzieje przeciw zbytkom, mianowicie w ubio-

rach; wycieczki przeciw strojom i modzie powtarzaj si

czsto.

Zwrócimy si z kaznodziej najpierw do siedzcej

w kociele gromadki: widzimy z alem, e ubodzy, cho
le przykryci w zimie marzn, s gorliwi w subie Boej,

kazania nie opuszcz, gdy inni zaraz po Podniesieniu od-

chodz; szczególniej bogatsi, w szubach podszytych kuna-

mi czy lisami, marzn na kazaniu i uchodz dla zimna, a la-

tem dla gorca, nawet godziny w kociele nie wytrwawszy:

tak zemu wonicy lejce raz za krótkie, drugi raz za du-

gie. Matki umiej upstrzy córki do taca lub na spacer,

ale do kocioa ani ich opostoli (obu) nie potrafi; ucz
je fryjownie (dwornie) rozmawia z mczyznami, ale mo-

dli i spowiada si nie umiej. Id za panny do kocioa,

jake si wtedy ustroj! krocz przed pani matk
w wiecu lub ubraniu pod puszem lub ze zotymi strzpkami;

pacierze koralowe zwisaj do ziemi; jedwabna szata wy-

cita na plecach, na szyi acuszki; suknia obcisa, ze szle-

p na dwa okcie, jak suga nosi, niby pies ogon za psic;

patrzy w gór, jakby na niebo wstpi miaa, nie wsty-

dzc si w^znosi przeciw Bogu twarzy pokoszczonej i po-

barwionej; na kadym palcu zoty piercie; trzewiczki wy-

cite ledwie pit i palce pokrywaj. Skargi na przepych

w ubiorach s ogólne, na cige wymylania nowych krojów

w kadej czci ubrania, na to, e Polacy wszystko, co
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gdziekolwiek wynajd, iiiitychiiuast naladuj, i króciutkie

na trzy pidzi zarzuiki i dugie hazuki i wszelkie stroje,

stosownie do innych stref lub tracce narodem pogaskim,
tureckim, ruskim, litewskim i innym; ojcowie nasi tak si
nie nosili, za to szczci im Bóg — skargi, które wiek

XVI z Janicyuszem i Rejem bez skutku powtarza bdzie.

Przeciw temu zbytkowi wystpuj kaznodzieje statecznie;

najostrzej za mistrz Maciej z Racia; ju nietylko pano-

wie, ale mieszczanie i chopi zarzucili dawn niewymyl-
no i prostot; modzie, szczególniej eska, i wosy utre-

fia egadem, i uje wonne rzeczy, by oddech przyjemnie

wonia: na rkach piercienie i rkawiczki, a rkawy biaej

koszuli tak wystaj, jakby nimi twarz uciera miano; st-

paj wynioso a lekko, e ledwie lady robi, w })aszczach

podszytych jedwabiem lub drogiem futrem — a na wszyst-

kim tym przepychu i ozdobie ciy krew i pot ludzi uci-

nionych. Nie dziw wic, e wycieczki przeciw strojom

i lunie po rkopisach si trafiaj, np. wypis podobny z po-

styll Milicza, Anonim A. opowiada o tych, którzy dla ozdo-

by i piknoci suknie wycinaj i psuj; to szlachta czsto

wycina i czyni i mniema, e w tem nie grzeszy. Trzy ra-

zy powtarza przykad o czowieku, który nie móg skona,

póki nie rozdar fadowanego ubioru; na kobiety skary

si, e na jedn sukni dwadziecia okci sprawiaj, a sze
na ubiór na gowie, a nie wiedz o tem, e dyaba wo
w takich swych skrzynkach, i mona te panie dobrze na-

zwa „wozatarki dyable", ale zapaci wam dyabe ten „fur-

lon". Aby ty „trzsogowie", mówi na innem miejscu,

spojrzaa na obraz Chrystusa, jaki jego wieniec b3',—koro-

na cierniowa, a ty nie wzdrygasz si sprawi sobie wie-

ca (crinale) za dziesi groszy albo za grzywn, „ale jaci

skpa na szyi"; dziwne to, e dziewczta, które czysto

straciy, mi nosi wiece (crinalia), jakby jeszcze dziewi-

cami byy, a takie czyni, jak szynkarz, któryby wywie-

sza znak wina nad osadem. Nakoniec uskara si: nieste-

ty, widz, e dobrze ubranych chwal, mówic o nich:

o jaka dobra „druyna, ale gdy widz niepozornych, mó-

wi: ot „szkapa".
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Lecz nietylko wymysy w stroju gani kaznodzieja;

nie podobaj mu si i wymysy w nauce duchownej; bo s
mczyni, a co gorsza kobiety, które Ojczenasz ledwie umie-

j, a badaj si o rzeczacli, nie nalecych do zbawienia:

nie zadawala ich wykad liistoryczny i moralny Pisma w.;

ceni tylko takiego kaznodziej, który zapuszcza si w g-
bie mistyczne, w skryte sdy Boe, w przeznaczenie i jego

nieodwrotno, albo roztacza bogat wiedz wieck, o ru-

chu cia niebieskich i t. d. Inne wymysy spostrzega u du-

chownych samych, którym nie wystarcza starodawny piew
kocielny, lecz sil si na sztuki i sposoby piewaków
z zawodu, echcc uszy suchaczy.

Ju w kociele zaczynaj niegorliwi suchacze sowa
Boego rozmowy poufae, wywiaduj si o nowociach, in-

teresach, o szyneczku z dobrem piwem i miodem, lub zaa-

twiaj sprawy, a modzie myli lub mówi o schadzkach:

dawniej panna rumienia si w obecnoci mczyzn, dzi,

udawajc pilne potrzeby, biega sama po obcych domach,

po ulicach i widowiskach, by rozmawia i bawi si, i pr-
dzej zarumieni si modzieniec, ni ona; kae si prowa-

dzi do kocioa, nie waha si przed rozmow sam na sam.

Bawi lubi si wszyscy nadzwyczaj, i tak na weselach,

gdzie to sprowadzaj lutnistów, tancerzy, piewaków, umie-

jcych nieobyczajne zwrotki napiewa; czcz ich i sadzaj
na pierwszych miejscach: na takich godach Chrystus z ma-

tk i Apostoami byliby stali za drzwiami, albo patrzyli na

próne misy. Dalej obchodz poogi, ale nie odwiedzi pani

ubogiej poonicy, mieszkajcej obok, zato rusza komi do

bogatej, cho daleko, by ucztowa. A có mówi o zapu-

stach! Istny to boek, a kapani jego kobiety i panny,

opiewajce chórem sub jego w piosnkach nieuczciwych;

boek ten to wielki cudotwórca, wszystkim siy dodaje, na-

wet lepym wzrok przywraca: babka stara nie widzi ju,

a jeszczeby taczj^a, wzdycha za modoci, zaczyna pie-

wk do taca, wreszcie o lasce przychramywa, wj^wró-

ciwszy szubk futrzan na nice.

Ze wszystkich tych zbytków potem spowiadaj si,

ale có? na spowiedzi ukrywaj prawd, omawiaj brzyd-
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ko grzechu np. sowami: straciem wieniec, spaem pod

koucliem i t. p. Nakada si im pokuty, bior krótkie

i lekkie, np nie pija piwa w pitki, lul) wymawiaj si
brakiem czasu przed modlitwami, brakiem grosza przed

zakupieniem Mszy, brakiem si i saboci przed postami;

miaby ptnikowa, nogi go bol, butów nie ma, nie ma
na kogo domu spuci, ma mae dzieci i t. d. Ciorszy si
nawet kaznodzieja, widzc, jak przystpuj do przyjcia

Ciaa Paskiego: cisn si do otarza, jakby psy lub wi-
nie, gdy im do koryta nasypi motu; niewiedz za co i na

co. Skar si i na inne opieszaoci, e np. ju nietylko

panowie, ale i nisze warstwy ocigaj si ze Cirztem no-

wonarodzonycli, a w tydzie lub w dwa, chowaj tak

dugo poganina w domu, nie pomni, e mier za pit
czyha. O dobywaniu miecza, a skadaniu wierzchniego

ubioru, jakby gotujc si do zapasu, przy czytaniu w.
Ewangelii wspomina kaznodzieja Polak, ale, co charakte-

rystyczne, zaznacza wj^ranie, e byo to consuetudo anti-

quorum Saxonum, o zwyczaju polskim nic nie mówi.

Zwracaj si dalej kaznodzieje do poszczególnych sta-

nów; nie przepuszcz i duchownemu; Maciej z Racia za-

znacza z dowiadczenia i ze sów poety, jak szczodra rka
duchownego dla Wenery; zreszt skpi, nigdy nie powie:

mam dosy, chodzi w lichym albo wyszarzanym paszczu,

by ludzi do obdarowania go pobudzi; nabijajc kalet,

yje nie wedug stanu, ale jak najpospolitszy czowiek, tó-

maczc si tem, e wszystko jedno jak si przyspasabia.

Tak nagromadzaj si bogactwa w rkach duchownych; nie

dziw, e budzi si zazdro i e doradzaj królowi (Kazi-

mierzowi?), by odbiera posiadoci i dochody, wicej ju
bowiem trzy maj duchowni w Polsce, ni wieccy: wiemy,

jak czsto póniej rachunek taki powtarzano. O panach

wzmianki krótkie i pobiene, najdosadniejsza dotyczy ci-

gego wydawania nowych statutów i konstytucyi rok ro-

cznie na kadej convencio regalis. Mowa raz i o nazwi-

skach szlacheckich, od wsi lub miast, które noszcemu nie

pomog; gdy dobrych uczynków nie bdzie, zgoreje on na

wieki ze swojem rodowem imieniem; nieche kogo jak naj-
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podlej nazywaj, byle nie kacerzem, poganinem lub y-
dem, nie zawadzi mu nic nazwa do zbawienia.

Mijajc stan Avyszy i duchowny, wytykaj kazno-

dzieje tem gorliwiej wady niszych, rzemielników, prze-

kupniów i innych. I tak przypady zaklinania si i krzy-

woprzysistwa kupcom i rzemielnikom w udziel, bez nich

niczego nie zaatwiaj. Przyjdzie np. kupujcy do su-

kiennika, pokae mu ten sukno starej mody, a zarczy na

cze i wiar, e je dopiero przed dwoma tygodniami z Po-

znania lub Wrocawia sprowadzi, chocia ley u niego od

roku lub od trzech lat; albo zawoa: niech mi tak Bóg do-

pomoe, em okie sprzedawa za wier grzywny, lecz

tobie, bo ksidz, sprzedam po dziesi groszy, aby si za

mn modli do Boga. Gdy za sukno odmierza, wiele roz-

prawia, by kupujcy na patrzy, a on go tem acniej

w mierze oszuka; prawi przytem: masz do mnie szcz-

cie; innym, co mi ju po wier grzywny tu na stó pie-

nidzy odliczali, nie daem, a tobie ustpiem tak atwo,

by innym do mnie drog wskazywa i sam rycho wróci.

Szewc, amic skór, pokazuje, e z niej tusto ciecze,

cho tam soli czy myda domiesza, a mówi przytem: Bóg
mi wiadek, em nieraz dziesi groszy za te buty mia
w rkach, a tobie, jako przyjacielowi, dam je za dziewi.

Na przekupki i szynkarzy uskaraj si, e bior wielkie

zyski; zasuywszy ledwie na goy chleb, chc codzie do-

brze je, pi i ubiera si: nie ruszajc si z domu, prze-

dajc groch i owoce wymagaj zysku, jaki si susznie na-

ley kupcowi, odbywajcemu dalekie i niebezpieczne po-

dróe i podejmujcemu wielkie koszty i trudy.

Nie zapominaj o chopach. Wydaj si oni niewinni,

ale to pozory, przypatrzmy si im tylko, jak oni np. przy wy-

tykaniu dziesicin ksiy zwodz; powie np.: i ja czowiek,

mam dusz, sam ci, ksie, poka, gdzie lepsze zboe, tu

nie, tu wypas mi ssiad, zatratowali mi koami przejeda-

jcy, nie wytykajcie wic tu, ale tam; a tam wypasy si

na zbou winie i bydo.

O poyciu maeuskiem brzmi wiadectwa równie
nie najkorzystniej. Gorliwo, z jak niemal kady kazno-
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dziej wymaga, by równy równego, sw dob (std nazwa
swad oba czyli s wad ba, jak naiwnie etymologiznj)

pojmowa '), by patrzono nie na dobytek, ile za on we-

mie, jak za jak krow, by nie dbano tak dalece o urod,
przy której zreszt nieraz i gowa co oberwie, bo kady
lubi, co pikne; by baczono, jak bya matka, bo za pani
matk przywieraj córkom róne przywary — wszystko to

dowodzi, jak dalece cile praktyczne obliczania kieroway
wyborem towarzyszki dozgonnej. Nie dziw wic, e nie

obchodzono si z ni najlepiej; bito j; kaznodzieja oburza

si tylko przeciw naduyciom, przeciw nadmiernemu biciu,

oszpecaniu twarzy i kaleczeniu ciaa; zaznacza wyranie,

e tylko bicie bez przyczyny susznej grzechem, jak ci czy-

ni, co to od innych, w karczmie, czy gdzie indziej urae-

ni, a nie mogc si zemci, w domu gniew wywieraj, albo,

upiwszy si, woaj: odstp, Machno, stój z daleka, bom sól

zgubi — a przychodzi obocony, bo spad z awy albo z ko-

nia w boto i tratowa bies po nim, eby miejsce dobrze

pamita. Wida przecie z tego zwizku, e chodzi tu

o chopstwo lub maomieszczastwo, gdzie kodeks moralny

Domostroja ruskiego popaca, gdzie kijem dziesitej skóry

sigaj, O kobietach samych mówi pospolicie, e trojaki

ich rodzaj: surga (pewnie rycha do roboty), morda (obarta)

i oset, co toby zaraz ma otrua, jeli j obije, co aje

i kuje, jak oset. Zdarzaj si i pijaczki, i zoyo si ju
przekonanie, e, jeeli pani matka korczakowi si kania,

to córeczka skopca si potem chwyci. Std owe przestrogi

enicemu si „junochowi", w formie wierszów podawane,

by si nie da^ zwie rumianemu liczku ani drogiemu

kowaniu, lecz by sucha uszyma, czy dobra, wywiadywa
si, czy domowa: taka przysporzy wszystkiego, choby po-

sagu nie wniosa adnego. Rozumie si samo przez si, e
wszelka romantyczno uczucia jest wyczona zupenie,

') Przy.sowie luilowe dawne, bardzo zreszt nieestetyczne, dowodzi

i wymaga tego samego: równe z równem, g.... i t. d. — w.«pomina o niem

i .Jan Kochanowski w „Dziewosbie" ^nieli polsk przypowie od matki

.-lv(hMl:i- crniewala si pannaj.
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cho wiedz o sile chuci cielesnej, jak ona ludzi wizi, co

widzimy po nowoczesnych rozpustnikach, którzy niby wolni

biegaj^ dzie i noc po ulicach, mimo to s przykuci do mioci
kochanki i nosz nawet na znak tego nieraz acuchy za-

miast pasów, by si niejako zwycionym od dyaba
oznaczy.

Przekupnie i karczmarze grzesz w mierzeniu: za na-

szych czasów przez grzech wielu takich, co to, gdy chc
mierzy mk lub zboe (triticum) lub cokolwiek i maj co

dosta od ludzi, maj miar wiksz, ni naley, ale, gdy
innym maj odmierza od siebie, maj mniejsz. I tak

ubogiemu daj za dobre pienidze faszyw miar, czynic
tem wielkie zodziejstwo i lichw. Podobnie czyni karcz-

marze lub karczmarki lub ci, co piwo szynkuj: gdy widz,
e je ludzie radzi bior, lub pij w domu, lub bior w na-

czynia, natychmiast zamieni je na gorsze, mieszajc cienku-

szem lub zmieniajc miar lub zmniejszajc j, a bior te

same pienidze, a przyjdzie go, daj mu droej. S te,

i tac}^ co to kad na otarze lub daj ubogim ze grosze,

mniemajc, e takim sposobem ask Bo pozyszcz.

Przytoczmy jeszcze cae noworoczne kazanie, zwra-

cajce si ku wszystkim stanom: Jest zwyczaj w niektórych

stronach, e sobie ludzie Nowy rok posyaj; jeli to tak

w yciu wieckiem, przystosuj to do duchowego; otó i ja

daj lub l, jako Nowy rok, królom — lwa, bo opowiada-

j o nim, e, gd}^ widzi przed sob zwierze u nóg swych,

mimo swej okrutnej natury askawym si staje, pouczajc

tem królów, by przeciw poddanym byli miosierni; powtóre

czyta si o nim, e, gdy na poluj, ogonem zaciera swe

lady, uczc królów, by byli roztropni i umieli kademu
sprawiedliwo czyni. Powtóre, posyam duchownym
pelikana, który, jak pisze Alan, z wasnego serca karmi

modo; tak powinniby duchowni, gdy potrzeba, ycie oy
za swe owieczki, ale niestety, staraj si o nie jak najmniej.

Po trzecie, daj panom ziemskim i szlachcie kwo-
k, gdy ta, jak pisze Alan, tuli mode pod skrzyda swo-

je przeciw jastrzbiom i sama si za nie naraa; tak po-

winni te panowie strzedz swych poddanych i im miosier-
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dzio okazywa i drobne winy przepuszcza; upi, których

by broni mieli, a którzy tak czyni, obawiam si, by si
z nimi nie stao, co z owym rycerzem, o Ictórym czytamy,

e kiedykolwiek z innymi na wypraw cign, o pó mili

innych wyprzedza; przyjecha tak do wsi, w chaupie

u wdowy znalaz krow i chcia j zabra; gdy wdowa
i dzieci bagay, bj'' im zostawi, odpowiedzia: jad za mn
inni, nie wezm ja, wezm inni. Ale gdy przyszed czas

mierci jego, zjawi si mu dyabe, by dusz zabra — ba-

ga go rycerz, by go puci, ale przypomnia mu dyabe
krow i powiedzia: nie wezm ja ciebie, chwyc ci inni,

i natychmiast go porwa. Otó bdcie, jak kwoki, na opie-

k sierotom i wdowom.
Po czwarte, posyam rajcom i m i e s z c z a n o m ó-

r a w i a, bo mówi Alan, e ptak ten w locie zawsze kupy

si trzyma — nieche tak i mieszczanie czyni, by si im

le nie wiodo, bo, wedle sów ewangelisty, kade rozdzie-

lone w sobie pastwo i t. d. Po pite, posyam maon-
kom par gobi, niech si nawzajem tak samo ko-

chaj i uwaaj. Po szóste, posyam wdowom synogar-
lic, co to zawsze na suchej gazi przesiadywa i po zgo-

nie towarzysza innego ju nie szuka — tak powinny

czyni wdowy, yjc w czystoci. Siódme, pannom posy-

am pszczók, która nie ze zczenia, ale z drobnego

robaczka si rodzi i, kwiaty lubic, na nich siadywa, dajc
do zrozumienia, by panny czysto zachowyway i w kwie-

cie, to jest w Chrystusie i w cnotach, si luboway, jak

kwiat, biay dla swej czystoci lub czerwony dla swej so-

dyczy. Ósme, posyam rzemielnikom dzicioa, któ-

ry, gniazdo budujc, nie dba o kras, ale aby byo trwae,

eby wic wyroby naszych rzemielników mocne byy. Lecz

nowoczeni rzemielnicy s podobni jaskókom, których gnia-

zda nader pikne, a nie trwae, tak i wyroby nowoczesne;

niechaj wic nie wyszukuj marnostek dla popisywania

si, lecz niech kunszt swój poprostu wykonuj. Dziewite,

posyam duchownym osobom strusia, który trawi

rzeczy mikkie i elazo i puszcz lubi; tak powinni ducho-

wni wytrwa przeciw nieszczciu, jak przeciw szczciu.
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a ywot samotny prowadzi. Dziesite, posyam wszystkim

starcom abdzia, który w godzin mierci sodko
piewa — nieche kady starzec ycie swe tak rozrzdzi,

by móg w chwili zgonu sodk pie Panu piewa: Pa-

nie, w rce twoje polecam dusz moje. Jedenaste, posyam
modziecommrów k, która w lecie, co potrzeba, zbie-

ra, by w zimie pokój miaa: niech i modziecy czasu swe-

go nie marnuj. Dwunaste, posyam wszystkim szyn ka-

rz om miar, w któr ydzi mann na puszczy zbierali,

a nie odway si aden wzi wicej, ni drugi, jeden

mia tyle. co drugi — tak powinni wszyscy szyukarze mie
równe miary, lecz obawiam si, czy rzecz si nie ma prze-

ciwnie. Trzynaste, posyam bogaczom piank, która wy-
karmia mode innych ptaszt, poniewa kukuka, gdy znaj-

dzie jej jajka, wypija je i podsuwa wasne — wywodzi
wic pianka obce, jak wasne i, gdy karmi mode, wsuwa
cae gardo w ich dziób, gdy s wiksze, ni ona sama.

A rozumie si przez to, e maj by bogacze miosierni

dla ubogich. Czternaste, daj wszystkim, na Nowy Rok, co

sam miuj i ycz,— Chrystusa, syna Maryi, który niech ra-

czy tu nas ask odnowi, dajc odpuszczenie grzechów,

a w przyszoci ywot wieczny w niebie, do którego niech

nas przywiedzie Jezus Chrystus. Amen.
Przytoczylimy cae kazanie, jako nader charaktery-

styczne: w podobny sposób prawiono zwykle w ten dzie,

kaznodzieja obdziela wszystkich kold noworoczn; zna-

ne s anegdoty, czone z takiem dzieleniem koldy, np.

o ksidzu, który matkom Bucefaa w darze skada (bo

ten si tylko swemu panu dosi dawa). Jeden z bardzo cie-

kawych okazów tegorodzaju jest owa „Kokosz na kold da-

na" ksidza Mijakowskiego (kazanie noworoczne z r. 1637),

niesusznie osawiona, jako próbka zepsutego smaku od cza-

sów Maciejowskiego; w istocie bowiem jestto trafne i do-

wcipne wystawienie bdów wszelkich stanów, pene ane-

gdot, np. o sotysie, który w Credo sowa o zstpieniu do

piekie statecznie opuszcza, bo gdzieby mia Pan tam

zstpowa, dokdby i prosty sotys o cit szyj nie po-

Literatura rcliiijna. &
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laz — krzywda Mu w niebie? albo owe przykady bar-

barzyskiej aciny u nowieyuszów, co to dzwono ryb przez

campana piscis, a metalik przez bindallum cum indulgeu-

tiis tumacz i t. p.

To znowu sarka kaznodzieja na opojów, mówi np.:

rzesze szy za Cirystusem trzy dni i duej, a nasi „bum-

bacy" (opoje) boj si, „aby im nie skls brzuch", i opu-

szczaj kazanie; ojDOJe cay dzie trawi na piciu, ba i noc

noc w dzie odmieniajc, a na kazaniu przykrzy si im

siedzie jedn godzin; dzisiejsi ludzie, zamiast suchania

sowa Boego, id raczej na „frywoty'' do karczem na

tace; frywoty to niby niadania,

O naduycie imienia Boego upominaj inni nieraz.

Objaniajc drugie przykazanie, mówi jeden: a tu niech

obacz si ci, którzy zwykli mówi: „wier k'mej duszy, nie

uczyniem tego", albo „nie wziem, tako mi pomoy Bóg";

a drugi: przegrywajcy w grze kln Bogu i witym, a za-

kochani przysigaj na Boga kochankom.

O.panach s wzmianki, ale nieczste i pobiene. Gorzka

skarga wymyka si ustom ukasza z Komina, zazwyczaj tak

milczcego wobec wszystkiego, co go otacza: „Gdyby tak

nie byli uczynili nasi Polacy w wyprawie! e widzieli, i
inni upi dobra kocielne, te upili, a e widzieli, i inni

ubogich zdzieraj, jak mapy nierozsdnie czynic, brzydko

i okrutnie w ziemi kujawskiej r. 1409 zdzierali, za pano-

wania króla Wadysawa, rodem Litwina; nieprzyjació na-

pa nie miejc, swoich napadli, ani chcieli króla sucha.
Ten le swem pastwem rzdzi, którego kraj obcy w jego

oczach niszcz. Niech bacz nasi Polacy, ozy dobrze rzdzi

si ich pastwo, gdy je obcokrajowcy niszcz. Ale moe
o to dba nie mamy, tylko zwracajc si ku sobie i t. d.".

W jednym zbiorze kaza pasyjnych znajdujemy kilka

ustpów, powiconych sdom i ich praktykom, ale nie za

wszystkie moemy rczy, e wanie polskich dotycz.

Mówic o woaniu ydów: Ukrzyuj! ukrzyuj! dodano „s-

dy Polaków, którzy krzykiem spraw wygra chc"; Pi-

at obmywa rce — ^^-^S^ zwyczaju nawyko wiele wie-

ckich i duchownych sdziów, którzy, choby mogli, spraw
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koczy nie chc i do wyszych sdziów je odsyaj, uda-

jc, e im nie wydoaj, gdzie sprawy te najczciej gor-

szy albo adnego koca nie odnosz, dlatego nie myjcie

tak rk waszych". Z Judaszem, który Pana zdradzi, po-

równywa sdziego, który sprawiedliwo sprzedaje i wspo-

mina o owym spowiedniku, o którym wyej mowa bya;

jak ydowscy kapani ze srebrnikami zrobili, niechaj pano-

wie i duchowni okupu za zabójstwo podanego lub brata

nie chowaj do wasnej kieszeni, ale niech go uyj na

dziea dobroczynne, jako na napraw drogi publicznej lub

na wsparcie ubogich, jeli nie chc by gorsi, ni owi sy-

nowie zatracenia. ydzi wzdrygali si wej w dom Pi-

ata, ale nie krwi niewinnej; tak czyni chrzecijanie i du-

chowni, którzy majc Msz odprawia lub do Komunii
przystpi, nie racz mówi z ubouchnymi, ale trucizny

skpstwa lub zemsty w sercu nie uwaaj za splugawie-

nie. Niektóre zwyczaje, wspomniane w tym zbiorze, pewnie

Polski nie tycz, np. e nowy rycerz ma prawo zdj
z szubienicy pierwszego wisielca, którego spotka; prawo

rycerskie: za policzek rana mieczowa. Micha z Janowca
wspomina o zbiegowiskach, jakie przy straceniach dzia
si zwyky po miastach. •

Dodajmy kilka cakiem lunych rysów. Wzmiank
czyni o pastuchach -rumunach, gdy opowiadaj: za da-

wnych czasów szed pasterz przed owcami z fujark, a psy

nastpoway, jak dzi jeszcze u Woochów to bywa. Inni

kaznodzieje przechowali nieznane i znane polskie nazwy

kilku wit i dni, np. mówic o Wniebowziciu Najwit-
szej Panny i t. d., nazywaj je „pirzwa wita Marz"
(pierwsza wita Marya w póniejszych odpisach) ; mó-

wi o niedzieli „biaej albo jasnej", o „zielonej rodzie

i czwartku".

Ju z kilku wyej przytoczonych próbek mona si byo
przekona, jak naiwny, a nieraz paski jest ton kaznodziejów,

gdy s samymi sob, gdy z ludem po ludowemu rozpra-

wiaj. Jeden z nich mówi o nader zawiym przedmiocie,

w którym wybór sów polskich w trudno go wprowadza,

jak mianowicie furtkami zmysów wewntrznych, albo jak
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on mówi, sorca, myli si wydostaj: chcesz ty dyabu za-

mkn ow furtk myli, uó sobie inn myl od tej, któr
dyabe w tobie wznieca; pobudza ci np. d3^abe do zych

myli nad obrazem Anny albo Katarzyny, uó ty sobie t
myl: jak wiele Prusaków zabili Polacy, moe dwadziecia

tysicy, albo: ach, jak wielka odlego od nieba, albo: ach,

jak cierpia Chrystus, kiedy Go prowadzono; a tak on (dya-

be), widzc, e ty z nim nie w zgodzie, odstpi od ciebie,

mówic „daj ji zabiciu, ja chc tam, a on sam"; podobnie

jakby ty ode mnie chcia kupi sukni i mnie o cen py-

ta, a jabym odpowiedzia: zjedz zemn przy niadaniu, to
powiesz: „day sie zabiciu". Anonim A., chcc objani
swoim prostaczkom róne stopnie poznania i bogiej kon-

templacyi Boga w yciu przyszam, wedle zasug na ziemi,

nie znajduje lepszego przykadu, jak nastpujcy: m
i ona stawiaj przed si na stole piwo, napój ten tak do-

brze ma jak i ony, a przecie kto z nich wicej pragnie,

wicej z niego pije!

Ale pospolito, gminno a rubaszno wyraenia -
czy si z dosad i si starej polszczyzny, o ile ta przez

grub powok aciny si wydostaje; kaznodzieja uywa
chtnie ludowego przysowia, tumaczc je nieraz nieudol-

nie na acin w swym zbiorze; uywa chtnie porówna
ze wiata zwierzcego, z których niejedno, typowo od wie-

ków, od Ojców Kocioa jeszcze si powtarza. Przytoczmy

kilka przykadów. Porównywajc Chrystusa z Samsonem,

rozdzierajcym lwa, mówi kaznodzieja, e i przeciw Chry-

stusowi, jak przeciw Ojcom witym, wybieg lew, okrutny

nieprzyjaciel zbawienia ludzkiego, chcc go pore, ale „nie

jegojski to ks by, musio go przenie" (obok tego po

acinie: sed quia ori eius non congruebat gustus iste, ideo

oportebat eum evomere); tene nieco dalej: „ludowe opiewa

przysowie: Timenti deum bene erit in consumatione (bo-

jcemu si Boga bdzie dobrze przy sdzeniu), ale „Niebo-

jana" canes mordent (psy gryz)". Tene porównywa z wil-

kami nowoczesnych kacerzy, którzy, bdc posami czarta,

w anioów wiatoci si przemieniaj, doradzajc, co zba-

Avieniu najwicej suy si zdaje, ubiera si w jedn szar%
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sukienk, na gowie zasony nie nosi, pod obiema posta-

ciami komunikowa, nierzdnych przeoonych nie sucha.
Inny, chcc wypowiedzie chwa Matki Boskiej, nie zdoa
tego, bo rozum jego stosuje si do tej doskonaoci, jak

osie do pisma, jak do sonecznej wiatoci nierogacizn,

,ja (która) dalej pysku nie widzi", wedle przysowia. In-

ny, wspominajc daremnie woanie bogacza ku azarzowi,
wyraa si o tem: ale pódie (póno) kuka. Inny poró-

wnywa z kamieniami wielkimi, którymi grób Chrystusa

przywalono, mocne postanowienie, którem Chrystusa w su-

mieniu zawieramy, ale s ludzie, co maym kamieniem lek-

ko Chrystusa przytykaj, albo raczej „wiechciem". Zwroty

jak „duszko wiatku", „miy rozumku'" i podobne spoty-

kamy nieraz.

Jednego z najdrastyczniejszych przykadów uy mistrz

Maciej z Racia, z natury, której zjawiska zajmoway go

bardzo: powinien si czowiek warowa grzechu, jak kruk;

o nim czytamy, e. gdy ujdzie raz sida, nigdy si ju za

ycia w onym lesie lub owem polu nie pokae; inaczej

winia: ta, chociaby jej nog uci u brogu, tego same-

go dnia, chromic, przywlecze si, eby znowu tam re.
Jeden z najmniej udatnych konceptów znachodzimy w po-

styll anonima na listy apostolskie okoo r. 1445: Bogu mie
s nasze dzikczynienia, lecz najbardziej w nieszczciu;

czowiek, szemrzcy w nieszczciu, to jak chudy ptak na

ronie, spali si, ale kto, na ogniu smutków smaony,
chwa Panu daje, taki jak ptak tusty, z którego cieka

tuszcz wasny, najmilszy zapach Bogu. Ten sam postyla-

tor miewa i lepsze pomysy, prawi o ludziach z sumieniem

bezstronnem, jak but woski, gniewa si na niewdziczni-

ków -rolników, co to przed niwami w sdzie przysig nie

skadali i od innych zachodów strzegli si w soboty, teraz

za po niwach szydz z Boga pijastwem i innemi zo-

ciami.

Chtnie posuguj si ci kaznodzieje przysowiami

ludowemi, ale i te przytaczaj najczciej tylko w in-

nem tumaczeniu aciskiem, np. kto w nocy podróuje,

tego wszystko dobre opuszcza ; kruk krukowi oka nie wy-
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dziobie, ani pies psu zbów nie urazi: skoro gowy otwo-

rzy nie chcia, otwórz mieszek; (o kupcu i zym interesie);

elazo, nie ruszane czsto, rdza re, a dugo zczerniona

szata nie da si atwo ubieli; pokornej gowy miecz nie

siecze; wou nietylko do roboty, ale i do karmi bij i po-

pdzaj; kto w mynie suy, trudno by si nie omczy;
trzewi, ledwie palcem do gby trafimy, pijani, tomy wy-

mowniejsi; nie godzien rzemyka rozwiza lub wody poda
i t. p. Poniewa nasze zbiory przysów dopiero w XVI
wieku si poczynaj, wic i pod tym wzgldem kazania

nie s pozbawione interesu.

Z przytoczonych szczegóów jasno wynika, e sfery,

w których i do którj^cli kaznodzieja polski gównie si

obraca, nie s wysokie; bernardyn-rubacha to nie figura

dopiero z czasów saskich: prototyp jego ju w wieku XV
jest czsty. Wychodzi ksidz ze stanu miejskiego lub wiej-

skiego i cznoci z nim nie traci; panów obawia si na-

razi sobie i milcza o nich; na duchownych le mówi
cze wasnej sukni zabraniaa. Na pocztku XV wieku

byo jednak i pod tym wzgldem inaczej; wycieczki kazno-

dziejskie przeciw szlachcie i duchowiestwu byy tak do-

tkliwe, e a biskup krakowski (Jastrzbiec r. 1423) fer-

wor sug sowa boego karci musia. W jednym plena*

ryuszu krakowskim z tego czasu mamy niez próbk owej

arliwoci, mówi kaznodzieja o czci wieckiej, której poy-
waj biskupi, kanonicy i praaci, co to „pogykaj" (poy-

kaj) mienie ubogich i dziedzictwo Chrystusowe, prawic
pikne sowa, aby kochali ich królowie i panowie; przytrafi

si im, jak owej asicy, któr chop uowi i zabi chcia;

ona to: dlaczegó mnie zabijasz, kiedym tobie dobrze czy-

nia, tpic myszy na twojem polu? A chop na to: co
czynia, to dla brzucha czynia, i zabi j. Niech si wic
wystrzegaj arcybiskupi, biskupi i praaci, by im si nic

przygodzio od Boga, jak owej asicy od chopa. Autor te-

go plenaryusza nie oszczdza i innych, mieje si ze sta-

ych, nieumiejcych dziesiciorga: dzi zaprawd myszy si
lepiej spowiadaj, ni te staruchy: gromi gvilarki, miano-

wicie karczmarki, skar si: zepsuli mi szynk, nie pij
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11 mnie, id do czarownicy: dobra babino, pouczcie mnie

co robi, kupi wam za to buty i piwa nie poauj i t. d.

Przeciw duchowiestwu wystpowali duchowni tylko

na synodach, midzy sob, zgromadzonym ksiom, po a-
cinie, w kazaniu synodalnem najgorsze zarzuty najostrzej

wypowiadajc. Zamiast licznych przykadów niech starczy

jeden, kazanie synodalne poznaskie z dwudziestych lat

XV wieku, dowodzce wielkiego rozlunienia karnoci ko-

cielnej; przytaczamy ciekawsze wyjtki w brzmieniu ory-

ginalnera: „Immo reperiuntur sacerdotes huius dioecesis,

uibus pueri paam et publice apportantur, pro educacione

puerorum subsidium postulantes, de fjuo ipsi gloriantur;

alii baptismalia puerorum peragunt cum magna invitata

vicinorum et filias suas desponsant cum solempnitate, ipsas

de patrimonio Christi dotantes, omni verecundia postergata,

ac si eis filios et filias licuisset procreare. Magnum scan-

dalum in populo, quod ista ecclesia metropolitana ita pau-

cos habet residentes, ad quam veniunt principes, barones,

nobiles, milites, clientes, cives, plebeici homines utriusque

sexus, tam indigene. quam advene, diebus ferialibus et fe-

stivis limina's. Adalberti pro devocione visitantes, et in-

veniunt ecclesiam, quasi Yacuam a Canonicis et ministris

et aliquando per duos, aliquando per quattuor vicarios,

frequenter cum risibus et cachinnis, horas satis confuse et

precipitanter decantari... et nisi scolastici in magna multi-

tudine suo cantu decorarent, abiecta plus quam alie eccle-

sie collegiate remaneret, qui tamen niilki eraoluraenta vel

subsidia ab ecclesia recipiunt vel a personis, propter absen-

ciam Canonicorum vel prelatorum, vadunt discalciati, qua-

si nudi incedunt, frigoribus die noctuque aduruntur, famem
et inediam in cibo et potu maxiraam paciuntur... prosentes

enim ita pauci non sufficiunt tantam multitudinem suble-

vare etc. Flebilis in ista provincia experiencia manifestat,

quod plures sacerdotes, religiosi et seculares, propria teme-

ritate... falsa annunciant miracula... multis mendaciis colo-

rata, ut concursura faciant populi etc.*'. Skargi na wikle-

fistów i husytów midzy ludem; na to, e duchowni naj-

wikszych zbrodniarzy „per aliquos grossos promptissime
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absolvunt lenissimani penitenciam iiiiungentes ymmo quod

amplius est, divorcia facientes et a debitis personalibus

absolveutes"; dalej „fora communia et publica in suis ci-

vitatibiis et oppidis admittunt contra legem Dei expresse

diebus doniinicis celebrare, ubi simplices ad fora coiivolan-

tes et missis predicationibus non intersunt, per viam labo-

rantes summo mane, et foro intendentes comessacioni, el)rie-

tati, contencionibus, liomicidiis, luxurie, ludis, blaspheiniis,

periuriis, meudaciis et aliis maleficiis plus vacant ipso die,

quam per totum tempus septimane... ymmo prelati, cano-

nici et viri ecclesiastici populum scandalisantes et suo exem-

plo ipsum ad non festivandum inducentes diebus festivis

et dominicis per se non festivant, sed ut freuenter suis

colonis, bubulcis vel censitis, cerevisiam, ligna, annonas et

alia necessaria dc allodiis adducere yel alios labores laciunt

exercere..." o pysze i bucie: „plus amant post se claman-

tem zotatum (!) cum gladio, quam clericum humilem cum
libro et psalterio; gloriantur in veste nimis ampla, scissa

et suraptuosa, in habitu, a planta pedis usque ad verticem

pompatili, in frequencia clientele etc... Sepe nepotes pre-

latorum et alii carnales amici, qui ant ipsorUm promocio-

nem non apparabant, post promocionem eorum statim ap-

parere incipiunt quasi una die, scilicet promocionis nati

videntur. Laici cum labore, sed clerici sine labore volunt

possidere totum mundum, communicare volunt voluptati

et cupiditati hominum, sed non labori, peccare volunt cum
hominibus, non flagellari, habentes morbum, qui dicitur Noli-

metangere, sed timendum est, ne cum demonibus flagellen-

tur". Dla takiego ywota znika dawna powaga ksiy, kie-

dy to przed zbliajcym si ksidzem modzi i starzy zd ale

-

ka ju wstawali i przystpowali do niego, dzisiaj za „eciam

in plateis et tabernis, in conviviis et theatris, a vilissimis

hominibus, quod cum lacrimis dico, super dorsum nostrum

fabricantibus dilaceramur et deridemur... quia talia audi-

vit obprobria, qualia populi latrant de praelatis et viris

ecclesiasticis et cottidie murraurant, ubicunque congregan-

tur; pudet referre, quia terret cogitare, et merito nobis hoc

contingit propter vitam nostram scandalosam etc". Nawo-
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ywa wic do skruchy i poprawy, groc, jak Skarga, zni-

szczeniem caego ludu: „Ecce inimici nostri volunt nos con-

terere et in superbia gentem tuam novellam, quam pla-

smavit dextera tua, exterminare, ut, que erat libera, fiat

ancilla et tributaria... clamemus ad Dominum Deum una-

nimiter, ne darentur in predam et occisionem principes,

barones, nobiles, palatini, milites, clientes, cives et plebei

liuius incliti regni et infantes eorum et uxores in divisio-

nem, et civitates, castra et opida, fortalicia et ville in ex-

terminium et substancia nostra in desolacionem*'.... San
ergo prelati hoc adveritite et... ista reformare curetis, nulli

propter condicionem status aut magnitudinem generis aut

multitudini obtemperantes, ne simul cum eis pereamus, et

presertim Serenissimum Principem Regem Dominum W 1 a-

d i s 1 a u m inducatis, ut a stacionibus, quas consuevit fa-

cere annis singulis, resipiscat, clerum et populum suum

non modice agravando, ex quibus fornicacio, adulteria,

stupra, spolia et alia multa contra deum et eius legem

commituntur".
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Kazania, rozpatrywane jako zbiory anegdot i powieci. — Zasilanie tradycyi

Indowej wtkami wdrownymi i szczegóami apokryficznymi.

^s,^^; staralimy si wykaza wpywy, jakie otoczenie: lud

\)^' i jego wierzenia, przesdy, zwyczaje, stany i ich nad-
'^' u3'cia, zbytki, stroje, pastwo i jego urzdzenia,

zasady — na tre, ton i zabarwienie kaza spóczesnych

wywieray; staralimy si pozna, na co te kaznodzieja pa-

trza, co karci i wytyka: pytalimy, co go w ludziach

swego czasu najwicej razio, chcc w ten sposób doj do

nowych szczegóów, uchwyci cho kilka rysów zamarej

przeszoci.

Odsomy teraz now stron redniowiecznego ka-

znodziejstwa, na któr u nas równie nie zwracano uwagi.

Jedn z najwicej uprawianych gazi wiedzy jest

chwilowo ludoznawstwo: powoani i niepowoani skupiamy

i zbieramy skrztnie, cokolwiek tradycya ludowa, której

zerwanie stosunków patryarchalnych, szkoa, przemys, ko-

leje, rych zagad gro, dzi jeszcze przechowaa. Jakby

gnani przeczuciem, e to pora najwysza, bd w Europie,

bd np. w Ameryce lub Australii, gdzie wymarcie tubyl-

ców ju tylko kwesty lat si stao, czasopisma, towarzy-
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stwa, jednostki powicaj sw prac wydobyciu i zszoro-

gowaniii tych szczegóów, w których si pierwotne ycie-

a wic i pocztki naszego wasnego bytu odzwierciadlaj.

Dzi jednake nie chodzi nam ju wycznie o zbie-

ranie materyau: nadszed czas, by materya ten obrabia^

by nareszcie wyrozumie, skd powsta, co na jego ukszta-

towanie wpywao, mianowicie za, co w nim rodzimego,

a co te z obczyzny poyczone naleciao. Otó badamy
róda tradycyi ludowej; przesadzonych wyobrae o jej

samoistnoci i odrbnoci, o zupenym braku cudzych ele-

mentów, w czem niegdy istotn cech tradycyi ludowej

w przeciwstawieniu do umysowoci klas wyksztaconych
upatrywano, dzi ju nikt nie podziela. Wiemy natomiast,

e liczne rysy tradycyi ludowej powtarzaj si niemal na
caej kuli ziemskiej; e bajki np., które si opowiada, prze-

sd}', w które si wierzy, zwyczaje i urzdzenia, które si
szanuje, nie s niczem odrbnem, e, przeciwnie, powtarzaj

si tak samo lub podobnie u Sowian np., jak u Czerwono-

skórych lub u Australczyków. Podobiestwo to, ujawnia-

jce si najwidoczniej w samej Europie, b3^naj mniej nie

polega tylko na tem, e umysowo ludzka, na niskim

stopniu kultury, w nieco podobnych warunkach bytowa-

nia, na rozmaitych punktach niezalenie podobne wydaje
z siebie pody; obok tego wystpuje dzi coraz wyraniej

przekonanie, e podobiestwo to wywoywaa nie sama
analogia rozwoju, ale czsto wpyw bezporedni, przejcie,

zapoyczenie od jednego szczepu do drugiego, po drogach,

których kierunek dzi jeszcze odgadn trudno. Umyso-
wo ludowa w Europie obfituje niemal tak samo w zapo-

yczania, jak umysowo klas wyksztaconych. Otó je-

dnym z waniejszych przewodników tego ruchu, tego prze-

chodzenia zwyczajów, przesdów, bani, od ludu do ludu,

stao si, czsto mimowoli, i chrzecijastwo.

Ku istnej zgrozie mitologów fachowych, nawet w tra-

dycyi pogaskiej skandynawskiej, w sagach pónocy,

w wiecie, który wyda si tak samodzielny, nieprzystpny,

czerpicy chyba tylko z lodów, mroku i soca pónocy,
z szumu morza, szczków ora i rogów biesiady, z nie-
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okielzuanycli sil i namitnoci normaskich, — nawet tam

dopatrzono wpywów chrzecijastwa — przed clirzecija-

stwem, e w tyln mitach, czy o Yggdrasilu, drzewie wia-

ta, czy o zgonie Baldura i t. d., rozpoznaj pierwiastki chrze-

cijaskie, a w ich orszaku nawet tradycye.

Wemy np. obrzdy i zwyczaje, jakie lud nasz za-

chowuje w wita, szczególniej w Boe Narodzenie i Wiel-

kanoc, lub w pewne pory roku. Takie zlewanie wod w 2:)0-

niedziaek i wtorek wielkanocny, dyngus czy migus, takie

wynoszenie Marzany za wie i topienie jej w pocztkach

wiosny, jak je jeszcze na lsku w zeszem stuleciu pra-

ktykowano; takie palenie „badniaku" w Boe Narodzenie

u Serbów i t. p. — wszystko to s obrzdy, nie rodzime,

pierwotne n Sowian, ale przybye z Zachodu i Poudnia,

za chrzecijastwem dopiero, cho tak z ludem zrosy, e
od pierwotnych rozróni je trudno. Tak samo ma si

i-zecz z zabobonami, z noszeniem np. amuletów lub „na-

wzów", jak je dawna polszczyzna zwaa; z odmierzaniem

czowieka nici dla leczenia lub odczyniania uroków; z uy-
waniem najrozmaitszem wiconych: ognia, wody, zió, kre-

dy, wiec, palm i hostyi; z wierzeniami w czarownice i dya-

ba; ze wszj^stkimi tymi szczegóami, które si po caej

Europie tak jednostajnie powtarzaj, e rzecz np. o czaro-

wnicach i dyable wcale nie do mitologii, ale tylko do hi-

storyi kultury odnie naley, chocia przytem bynajmniej

nie przeczymy, e ju w pogastwie istniay pewne skon-

noci i wierzenia, uatwiajce póniejsze przejcie zabo-

bonnego i obrzdowego materyau, jaki si na Poudniu

i Zachodzie chrzecijastwa czepia.

Otó i kaznodziejstwo wywierao walny wpyw raz

na tradycye ludow w cisem znaczeniu tego sowa, po-

wtóre na umysowo w ogóle, a wic i klas wyksztaco-

nych, powtarzajc przez dwa lub trzy wieki cae szeregi

opowiada, anegdot, bajek, które z kazalnicy wsikay

w naród lub literatur, skd je znowu poeta, mówca, ka-

znodzieja zaczerpywa. W historyi wdrówek powieci

wanie kaznodziejstwo na Zachodzie od XIII do XVI stu-

lecia, a u nas od XV do XVII, wan odgrywa rol; z naj-
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rozmaitszych róde pisemnych i ustnych
,

pogaskich

i chrzecijaskich, powanych i lekkich, ascetycznych i nie-

skromnych, wybiera ono materya, zacierajc ródo, na-

zw osób dziaajcych, ich wiek i ojczyzn, tak, e póniejsi

coraz nowe osoby, kraje, czasy podsuwa mog: co poda-

nie np. o Chlodwigu frankoskim przechowao, przenios

póniejsi na japoskiego króla, a je Sowacki swemu Kir-

korowi w usta woy (mci si za mk Pana); tego opo-

wie w „Kordyanie" o odciciu gowy przez kry lodowe

wyszo z bani o takieje mierci Herodyady; co o da-

wnych dygnitarzach francuskiego Kocioa opowiadano,

przyczepiaj u nas do pamici Erazma Cioka (akom ubo-

gim odstpi raczej potrawy, ni si zarzeknio nadziei bi-

skupstwa) i tak dalej; ma si z tem, jak np. z anegdota-

mi, które u nas w wieku XVI i XVII o Staczyku, o Twar-

dowskim, o rozmaitych szalbierzach opowiadaj, które na

Zachodzie o wiele wczeniej kryy i tam powstay, ale

z czasem okoo swojskich postaci si zgrupoway, jak pa-

jczyny, czepiajce si kadego, gdy w jesieni polem prze-

chodzi.

I tak z kaza-to zaczerpn lud nieraz nazwiska na-

wet dla demonicznych postaci wasnej wyobrani: postaci

te nie trwaj bowiem nigdy w równej mierze, lecz przy-

bieraj coraz nowe rysy, zacieraj dawne, zlewaj si w je-

dno, a zmieniaj najczciej cho nazwy. O dyable i pie-

kle tu bynajmniej nie mylimy, bo ludowe o nich wyobra-

enia powstay dopiero w chrzecijastwie, i wasne kaza-

nia czstymi opisami mk piekielnych, pooenia i budowy
pieka, chytroci szatana i prónej jego walki przeciw wszy-

sikiemu, co wite, tak dugo i skutecznie na lud dziaay,

e na to przytacza dopiero osobne dowody byoby wrcz
zbytecznem; zna je z nas kady. Ale np. taka nazwa pa-
n e t n i kó w, t. j. demonów, zbierajcych i kierujcych chmu-

rami, obia si o uszy ludu po raz pierwszy moe wanie
w kazaniu na Trzech Króli, gdzie mowa o badaniu planet,

o astrologach i gwiazd ziarstwie. Z wszelk pewnoci za
moemy dla dwuch innych postaci takich wierze wykaza^
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o nazwa ich, a w jednym razie nawet rzecz sama, z ka-

za dopiero do ludu si dostaa.

Niemal na caym obszarze, który lud polski zajmuje,

znachodzimy wierzenia o Mamunach czyli Bogin-
kach: dla ich bliszego okrelenia przytoczymy byle który

ustp np. publikacyi etnograficznej o t. zw. „Puszczy san-

domierskiej" p. Z. Wierzchowskiego: Mamuny czyli Bogi-

ny s to ze duchy w postaci niewieciej, które w dwojaki

sposób szkodz ludziom: jedne z nich czyhaj na malutkie

dzieci, a drugie trapi dorosych i t. d.; zamiast dalszych

cytat odsyamy do pracy p. Sumcowa w pitym tomie

^ Wisy", gdzie odnony materya zebrano i na pokrewne

postacie mityczne u innych ludów wskazano. eby nazw
objani, przytoczy p. Sumcow niemieckie Muhme w Korn-

muhme, t. j. ytnia baba, Kerna-baby u Szkotów, niby

demon wegetacyi polnej, którego kilka rysów czy z pol-

sk Mamuu; wywód ten zreszt niemoliwy.

Drug nazw, która dzi ju moe midzy ludem nie-

znana, ale kiedy ludow by musiaa, czerpi ze starych

druków. W orszaku Belzebuba wymieniaj jako „dyaba

kobiecego" Smók; np. w „Postpku prawa czartowskiego

przeciw narodowi ludzkiemu" albo te w „Sejmie

piekielnym". Raz i u Szekspira w „Królu Lirze", jeli

pomn, czytamy o dyable „Smolkin", ale to podobiestwo

moe tylko przypadkowe; w jednem intermedyum z rko-

pisów petersburskich czytam nazw dyaba Osmoejko
(z XVII wieku).

Skde te nazwy Mamuna i Smóka? czy to ja-

kie resztki mitologii rodzinnej? Bynajmniej, z nazw czar-

towskich przytacza kaznodzieja redniowieczny, oprócz

ogólnej nazwy dyaba i Belzebuba, gównie trzy, nazw
Mamony, Asmodeusza i Lucyfera, i tak w kadym niemal

zbiorze kaza znajdziemy gromienie Mamony, ducha skp-
stwa, Asmodeja, ducha rozpusty i Lucyfera, ducha pychy.

Otó Mamuna i Smóka, to Mamona i Asmodej (Smodka,

a jako czart, kurzcy si w smole piekielnej. Smóka, Os-

moejko). e nazwa ducha pieninego przesza na Bogink,

nic dziwnego : twory niszej demonologii przeradzaj si
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cigle i spywaj razem, tak, e granice midzy nimi, np.

midzy Latawcami, Krasnoludkami, Boginkami lub Panu-
ciarai (koo Lwowa), trudno odznaczy. Nadmieni jeszcze,

e ju w pierwszej poowie XVI wieku znalazem nazw
„Bogin", tumaczc acisk Sybil ^). W „Sejmie pie-

kielnym" Asmodeusz podany jako „pijany dyabe"; e to

mylne, dowodzi historya o Tobiaszu w Biblii.

Ale to tylko szczegóy. Przypatrzmy si teraz zaso-

bom, jakie legendy, anegdoty, podania i bani nasze i lu-

dowe dawnemu kaznodziejstwu zawdziczaj. Kaznodzieja

redniowieczny bowiem dziaa na nierozwinity, nieraz

ospay umys swych suchaczy, którym sam mechaniczny

proces suchania sowa Boego ju zasug si zdawa,
najchtniej tak zwanymi przykadami, exempla\ przyka-

dów, przypowieci uywa przecie ju Zbawiciel; przyka-

dów z ywotów witych uywa w swych homiliach pa-

pie Grzegorz; za nimi uywali przypowieci, historyj bu-

dujcych i wieckich, bajek nareszcie, redniowieczni ka-

znodzieje, raz, by podnieci znuon uwag suchaczy, nie-

jakoby ich otrz, powtóre, aby nauk lub przestrog tem
lepiej w tpe umysy wraa.

wietny rozwój kaznodziejstwa datuje si dopiero od

XIII stulecia; przedtem kazania byway wicej wyjtkowe,

a co do rozmiarów, zazwyczaj tylko krótkie. Od XIII za
stulecia, gównie za od powstania zakonu kaznodziejskie-

go, staj si kazania coraz czstsze, docieraj w kocu
a do wiejskich kocióków; zarazem ronie ich objto
a urozmaica si ich tre. Do tego przyczyniy si zna-

cznie te owe przykady, coraz liczniejsze i rónorodniej-

sze, wyradzajce si w kocu tak, e musiano przeciw na-

duywaniu tych bani wystpowa, e profanowanie kazal-

nicy gorszyo, e obostrzano odnone przepisy.

Przykady czerpano (pomijajc Pismo w., szczegól-

niej starego zakonu i apokryf}'', pomijajc ywoty witych
i zbiory legend np. Maryjnych) z dziejów staroytnych,

MI Sybila, z której i siostr Salomonow urobiono, przesza
w wierzenia ludowe: w Biekowicach w ziemi krakowskiej nie przd w „sco-

dre wiecory" (przed wili), bo wtedy Siwilija przdzie na koszul dla
siebie, gdy koszul t utka i u.*zyje, koniec wiata nadejdzie.
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z takich zbiorów anegdot, jak dzieo Waleryusza Maksyma,
lub z „Gsta Romanorum", t. j. z „Dziejów Rzymskich",

które z dziejami wprawdzie adnego nie maj zwizku, za

to przedstawiaj zlepek najrozmaitszych historyj; lub z przy-

powieci wschodnich w romansie duchownym „Barlaam i Jo-

zafat", z nowelek w „Disciplina clericalis" i w „Historyi

o siedmiu mdrcach", z Marchota i innych; dalej z bajek

t. zw. Ezopa i innych redniowiecznych apologów; z iizyo-

logów, t. j. zbiorów waciwoci — najczciej fantasty-

cznych — rónych zwierzt, z wykadem moralnym; nako-

niec, a ten dzia zajmuje najwicej historyka kultury,

z wasnego dowiadczenia kaznodziei, z tego, co obok sie-

bie widzia i sysza. Kademu przykadowi towarzyszyo

zastosowanie moralne, czsto nadzwyczaj dowolnie naci-

gnite.

Pierwsze zbiory kaza XIII wieku obfituj ju w ta-

kie rzeczy, np. kazania, pozostae po kardynale Jakóbie de

Vitry, zmarym okoo r. 1240. Od Jakóba przej wiele

przykadów Dominikanin Etienne de Bourbon i pomnoy
znacznie wasnymi w traktacie o materyach kaznodziejskich.

Na zbiorze Etienne'a polega znowu „Promptuarium", niby

spiarnia przykadów, któr do swych kaza osobnym do-

datkiem przyczy sawny Dominikan, autor nadzwyczaj

rozpowszechnionej „Kroniki papiey i cesarzy", zmary r.

1279 nominatem gnienieskim, Marcin Polak (rodem z Opa-

wy, a wic królestwa czeskiego, jak sam to wyranie za-

znacza). Z nich korzysta te w swych kazaniach na kocu
wieku brat Peregryn, prowincya Dominikanów polskich,

rodem Niemiec z Lignicy. Za wymienionymi postpuje na-

koniec liczny szereg kaznodziejów XIV i XV wieku, których

osobno nie przytaczamy.

Od nich to rozeszy si dopiero w caem spoecze-

stwie przypowieci i bajki, których dzi ju z kazalnicy

nie syszymy, ale zato je sami opowiadamy, tak do nich

nawykszy, e ani przez myl nam nie przychodzi py-

ta je o rodowód, kiedy i skdecie do nas zawitay. Przy-

tocz tylko kilka, wybranych z kaza Jakóba, a wic z po-

cztków XIII wieku: o wystpnym synu, który na miej-
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scu stracenia, chcc si niby poegna z ojcem lub matk,
uksi ich w ucho, nos, lub usta, wyrzucajc im, e los je-

go z ich winy pochodzi, bo nie hamowali go za modu;—
wyjte to opowiadanie z dziea Boecyusza, albo raczej

Pseudo - Boecyusza o karnoci uczniów. Albo, jak synek,

widzc, e niewdziczny ojciec starego dziadka w najlich-

sz paszczyn przyodzia, prosi o tak sam dla siebie,

aby mia te co na staro da ojcu; przykad ten powtarza-

j Etienne, Marcin Polak, Peregryn; u Jakóba paszczyna

nazwana „una vilis slavina", sowiask,—pielgrzymi tak
nosili. O uporze niewiast obie wersye, które Mickiewicz

obrobi w „Golono— strzyono" (niby o „Mazurze blizko

Zgierza^) i „ona uparta", czytamy ju u Jakóba, tylko

w pierwszej mówi on o ce (koszono — strzyono), nie o psie;

Jakób przytacza jeszcze i trzeci, najmniej przyzwoit;

z kaza przeszy te wersye do zbiorów facecyj, np. do

Poggiusza, do Lafontaine'a i t. d. Któ nie zna rozmaitych

wersyj takich np. motywów: dziwi sio ssiedzi, e ona ra-

tunku woa, gd}^ j m tylko workiem bije — ale w wor-

ku byo elazo od puga; lub zazdrosny i skpy maj otrzy-

ma o co tylko poprosz, pod warunkiem, e drugi podwój-

nie dostanie— aden wic z nich zacz nie chce, w kocu
zazdrosny prosi, by mu oko wyupiono;—porównaj np. bajk
u Krasickiego „akomy i Zazdrosny", która si juzu Avia-

na, a wic w V stuleciu, zjawia; albo o lenistwie sugi:

w nocy pan kae mu pój popatrze, czy na dworze pa-

da, on, by nie wsta, woa psa ze dworu i, dotknwszy si

go, odpowiada; pan pyta, czy ogie na ognisku, on woa
kota, futerko bardzo ciepe, wic ognia mamy dosy; pan

widzi, e brama na noc niezamknita — a któ by j tam

zamyka, a rano znowu otwiera! i t. d.

A ilu tu si odnajdzie dobrych znajomych ze „Zwie-

rzyca" Reja, np. o ksidzu, którego piew bab do ez

rozczula, bo jej ryk straconego osioka przypomina; z „Sa-

tyr" Opaliskiego i innych, gdzie np. opowiedziano o sk-

pym, który si obwiesi, e si dla cigych urodzajów ce-

na zboa nie podnosia; o dworzaninie, jak si na onie

za niecnot zemci: Opaliski twierdzi wprawdzie wyra-

Liti-ratui-a rcligijii.i. '
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nie, e wydarzyo si to niedawno na dworze polskim,

ale niesusznie, bo to tylko bajka krya; z fraszek Wa-
cawa Potockiego i innych, np. o niewyjawieniu po latach

przez on mowi, któro z obu dzieci jest waciwie jego,

eby oboje równo, kocha lub nienawidzi (wedle Jakóba

de Vitry, u Potockiego mniej trafnie o matce opowie-

dziane).

Albo nakoniec zintermedyów, to jest z komi-

cznych scen, odgrywanych jako midzyakty dramatów

szkolnych XVII i XVIII wieku, licznych po zbiorach r-
kopimiennych. Przytoczmy cho kilka przykadów. W je-

dnem z nich Mazur, który ma spraw przed starost, prze-

strog o koniecznem „smarowaniu rki" bierze dosownie:

starosta moe si z policzka przekona, jak dobrze nasma-

rowa rce; — u Jakóba de Vitry smaruje uboga kobieta

chciwemu sdziemu rk wobec wszystkich, jest te stare

fabliau „de la Vielle qui oint la palm au CheYalier".

W dwu innych intermedyach znuony prac chop wy-

rzeka na pierwszego rodzica: on pewnie byby nigdy dla

jabka pobytu w raju tak na szwank nie narazi: anio

lub dworzanin wystawiaj wic go na krótk prób cier-

pliwoci, lub milczenia, w której naturalnie ulega, poczem

i na Adama sarka przestaje. U Jakóba lub Etienne'a pu-

stelnik lub ucze gorsz si postpkiem Adama; brat za-

konny lub mistrz zakrywaj mysz lub ptaka mis i zaka-

zuj tam zaglda w ich nieobecnoci; zakaz naturalnie na-

ruszony; nastpuje nauka.

Znana jest powszechnie bajka Ijafontaine'a o dziewczy-

nie, idcej na targ z mlekiem, jak sobie przysze korzyci ze

sprzeday wylicza i tak si ju cieszy, a mleko wylaa,

—

w tej to wanie wersy i uyli jej Jakób i Etienne.

Podczas srogiej burzy morskiej je kto sone rzeczy,

zapytany, dlaczego si nie modli, uniewinnia si, e nieba-

wem bdzie musia przecie bardzo wiele pi. Inny da
w garkuchni, by mu taniej miso dawano, bo ju siedm

lat, tylko tu si stouje; jakto? siedem lat u mnie si y-
wisz i jeszcze yw? pyta zdziwiony kuchmistrz: skargi

wic na garkuchnie nie od dzi dopiero si datuj. Któ nie
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zna krotociwjl o zmylnym chopku, co to trupa wasnej
matki, udajc yw, znakomicie spieniy umia? Rudy-
ment takicli powiastek znachodzimy u Jakóba: ubogi syn

nie ma za co matki pociowa, wie j wic do worka
i niesie o zmroku do ksidza, dajc niby w zastaw motki

przdzy; ksidz woa dzwonnika, namaca gow i cieszy

si, e spory motek, rozwizuje worek, ale nogi skurczone-

go trupa, rozprajc si, uderzaj go w piersi, co go tak

wzruszyo, e j natyclimiast pochowa. Przytocz jeszcze

jedn bajk, zapisan w „Dziejach Rzymslcich" (jest to

zbiór rozmaitej objtoci, oparty gównie na powieciach wie-
ckich i klasycznych, opowiadajcy szeroko, z wykadem „mi-

stycznym", powstay na pocztku XIV stulecia): pan (lub

król) kae przyby dziewczynie (lub rycerzowi) na dwór,

ani konno, ani pieszo, ani w sukniach, ani nago i t, d.:

ba np. w litewskim zbiorze Schleichera na pierwszem

miejscu przedrukowana.

Jeszcze wicej, naturalnie, jest pobonych, legend, które

si u kaznodziejów i w naszej tradycyi powtarzaj; dwa lub

trzy przykady wystarcz. I tak: opowie o w. Stanisawie

i Piotrowinie przypominaj nieco podobne opowiadania

u Jakóba i Etienne'a: syn da napowrót dóbr, które oj-

ciec rozda ubogim; biskup odwouje si do wiadectwa

zmarego, który na gos lub pismem w rce potwierdza,

e odebra przyrzeczon przez biskupa nagrod na tamtym
wiecie. Do najdrobniejszego szczegóu identyczn jest le-

genda, zapisana z ust ludu naszego, a wers^^a jej pierwo-

tna u kaznodziei: o niezbadanych drogach Opatrznoci,

o pustelniku szemrzcym, e Bóg karze dobrych, a nagra-

dza zj-ch. Wyrusza z nim anio w podró, zabiera po no-

clegu u dobrego i gocinnego czowieka czasz kosztown,

mi mu bardzo, i darzy ni zego, który ich le przyj;

w domu nastpnego poczciwca zabija mu znowu jedyne

dziecko i topi przewodnika, którego dostali. Oburzenie pu-

stelnika na t krzyczc niesprawiedliwo przechodzi

w dzikcaynienie Panu, gdy mu anio przyczyny ukryto

wyjani. Legenda ta pojawia si najpierw na Wschodzie,

w literaturze hebrajskiej, w Koranie, w opowiadaniu
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ców witych", stamtd u kaznodziojów/w „Dziejach Rzym-

skich" i t. d., kry midzy ludem w Sycylii, Bretonii,

n nas (por. wersye, któr p. Karowicz z litewskiej trady-

cyi poda) i t. d., czsta i w literaturze, — uy jej np.

Yoltaire w Zadigu, (porówn. Gr.istona Paris'a „Tango et

Icrmite, etude sur une legend religieuse" w „La Poesie

du Moyen Age" i in). Inna legenda o tern, jak, czego dya-

bo nie dokona, (powani cnotliwe stado), baba dokazaa,

ch3'trze nieufno w obojgu wzbudzajc, — zapisana z ust

ludu naszego, znana jest ju ua pocztku XIV w., przyto-

czona np. w dzieku Niemca Adolfa o przebiegoci nie-

wieciej; std to uroso znane przysowie, gdzie dyabe nie

moe i t. d.

Zamiast wsdicza dalej, co z dzisiejszej tradycyi po-

jawia si ju u kaznodziejów francuskich XIII wieku, przy-

toczmy jeden zbiór acisko-polskich kaza XV stulecia

i wykamy ciekawsze jego historyjki, bajki, podania; wy-

czamy tylko historye o zakonnikach i inne równie po-

bone, chocia i z nich niejedna — opisem np. skuteczno-

ci skruchy lub opisem pieka — wpyna porednio np. na

podania, jakie o Madeju posiadamy.

Spisa kazania te dla wasnego uytku na pocztku

XV wieku (gówna cz datowana z r. 1407) ;ksidz Ma-

ciej z Grochowa, który by wikarym w Kcyni (koo Na-

kla), czerpic ze róde czeskich dla parafian polskich. Do-

wodz tego wcale liczne sowa polskie, zacliodzce w te-

kcie, obok lub zamiast odpowiednich aciskich. Np. czytamy

„ut nil faciamus in vanum nie poczynaymy et capias

tibi simplez exemplum, uando si yka dr, tunc ea

dry": jest to najdawniejsze przysowie polskie, jakie za-

pisano: (kiedy) si yka dr (tedy je) drzyj. Na innem

miejscu, w znanym ustpie z Ewangelii, czytamy: „Eliza-

beth na stara kolana podna omuino et tu virgo

concipies... et crevit novem mensibus zosta gospod
dominus... que virgo sanctum Johannem piastowaa",
albo jeszcze przykad: „quia habent in se niejaki kwas
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cum quo multos inficiunt, sicut pistor maym kwasom
nakwasi ca dzie" i t. d.

Otó z tego to zbioru Icaza, przeznaczonego dla uy-
tku polskicli suciaczy, przytoczymy kilka opowiada. Nie

wymieniamy tu kilku mitów z Przemian Owidyusza, które

pokorny suga boy ksig „Metaforzcos" nazywa, lub in-

nycli opowiada zg staroytnoci, np. o Icrólu w Atliy-

nacli (!), który da si za swój lud zabi (Kodrus). — Na-

zwa miasta, która jest po dzi dzie amigówk dla filolo-

gów, w3'tómaczona z Athanas, to jest niemiertelno, bo

tam naprzód wynaleziono „wiedz" (studyum), a staroytni

wierzyli, e kto wiedz zdoby, niemiertelnym zostawa,

w greczynie ksidz Maciej i jego ródo nie byli tdzy.

Takie bajki o królu Medazer (t. j. o Midasie) i zocie;

o Tamarze (!) i Cyrusie; o Neronie, który w piekle w roz-

topionym zocie si kpie i adwokatów do siebie zaprasza,

by si z nim smayli (niby z Seneki; stan adwokatów w XV
i XVI wieku nie liczy wielbicieli) i t. d. Zatrzymamy si

nad innemi.

Tak np. tómacz dosownie, by niedzi wieku zbyt

nie ciera: „wielu mówi: dyabe mi skusi, co nie jest

prawd, bo czytamy o jednej dziewczynie, która umówia
si uciec, wzia od pani swojej odpuszczenie. Pani zapy-

taa j: dlaczego odcliodzi? — odpowiedziaa: dlatego, e
pani przeciw niej gniewliwa i jej aje. Otó i odesza. Na
drodze spotka j dyabe w postaci czowieka i zapyta —
dlaczegó od pani odesza? Odpowiedziaa — bo nie mog
znie jej krzywd i fochów. Nakoniec, opuciwszy mczy-
zn, wrócia do pani. Pani rzeka — nie chc ciebie trzy-

ma; dlaczego ode mnie odesza? Ona odpowiedziaa—dya-

be mi kusi, Dyabe, w\'chodzc z kta — odpowiedzia —
kamiesz. I tak ani dyabe nie chce, by czowiek wasn
win na niego wkada"*. Motyw ten powtarza si póniej

w rozmaitych wersyach: czytamy np. u W. o babie, która,

wylazszy na grusz, spadszy i potukszy si, zawodzia

„a dyabe mi skusi"; vvyskoczy dyabe i uderzy j: „ka-

miesz, ani mi si nio"; lud nasz do dzi to powtarza.

Inne opowiadanie nadto obszerne, by je dosownie przy-
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toczy, przeiDawiajc do sug, wskazuje kaznodzieja na mo-
dzieca, któremu umierajcy ojciec, rajca królewski, trzy

rzeczy zaleca: czcij Boga nadewszystko, su wiernie panu

i sncliaj, gdy tj-lko moesz, codziennie Mszy witej. Mo-
dy komornik królowej trzyma si cile tych zlece ^), ronie

w ask, zazdroni oskaraj go u króla o zdrad, ten chce

go si pozby bez wiedz}'- królowej: gówny jego przeci-

wnik radzi wysa go do wglarzy, a im przedtem naka-

za, by tego, kto si pierwszy w imieniu króla do nich

zgosi, do ognia z koniem i zbroj wrzucili. Ostatka nie do-

powiem; kady z czytelników wie z ballady Szyllera, jak

ten, co pod modziecem doki kopa, sam w nie wpad.
Nazwiska Fridolina (wedle alzackiej tradycyi w Mannheim
syszanej) w naszej wersyi nie wymieniono: kaznodzieje

opowiadaj zwykle anonim. Opowiadanie uyte nie owo
waciwie, chodzi tu przecie nie tyle o wierno sugi, ile

o nagrod pobonoci, a ukaranie zoci; w innych razach

przykad jeszcze niezrczniej zastosowany, i tak : opo-

wiadanie o córce, która po mierci bogobojnego, ciko
pracujcego ojca i niecnotliwej matki, uywajcej wczasu

i rozpusty, waha si, któr drog obra, a j widzenie

we nie o szczciu ojca w raju, a o karze matki w piekle,

poucza, u Jakóba de Vitry ku rodzicom zwrócone, aby do-

brem yciem dzieciom przywiecali, nasz autor za uy
go do upomnienia rolników, dla tego trafu tylko, e ów
ojciec by rolnikiem.

W innem opowiadaniu zakonnik, z sercem stroska-

nem i wzburzonem, nie moe wedle zwyczaju o Bogu my-
le; wity Ojciec prowadzi go nad ródo, mci wod la-

sk i kae mu patrze, czy widzi swe oblicze? gdy nie

móg, musia czeka, a woda przejrzyst si staa, wtedy

si obaczy. Przetumaczywszy dykteryjk t z „Vitae pa-

') Podobnie w zbiorze indyjskich anegdot i powieci p. Vcriiieux

(('alcutta 1873) otrzymuje ksi-utracyusz, ruszajc na nowe ycie, od

fakira 4 raak.-jymy: czy wedle okolicznoci, ubieraj nagiego (oue wystpna

kr^la), nie odmawiaj gotowego jada (podczas tego jej kochanek oddaje ów

list) i nie dziaaj, nie pomyliwszy.



103

trum" (ywoty Ojców) na jzyk XIX wieku, otrzymamy

nastpn: gd}'' pewnego razu Mickiewicz próno si o te-

mat dla kursów kopota, uda si do Towiaskiet^o o po-

moc; mistrz wyszed z poet na przechadzk, po drodze

stan nad kau, tkn w ni lask i zacz rozprawia

o yjtkach w niej, dalej o warstwach ziemi; gdy go poe-

ta z zajciem sucha, oburzy si w kocu mistrz: od pó
godziny rozprawiamy o kauy, a tyby nie mia co mó-

wi z pierwszej katedry wiata o losie twego narodu! —
i nigdy nie wywiza si lepiej poeta ze swego zadania,

jak po tej przymówce. Anegdot t podaje z opowiada
Cliojeckiego ^Vad3^saw Mickiewicz w dziele francuskiem

o Adamie (z r. 1S8S, str. 204), nie wspominajc, e to sa-

mo niemal przytoczyli o Mickiewiczu bracia Cioncourt w naj-

wietniejszym i najciekawszym ze swych romansów „Hom-
nies des lettres" (przezwanym w póniejszych wydaniach

„Charles Dumailly''); mimo tego podwójnego wiadectwa,

autentyczno nam si nieco podejrzan wydaje; opowiada-

nie bowiem mao licuje z rol „mistrza", za którego prze-

cie poeta zawsze i wszdzie Ics frais d'csprit ponosi.

Opowiadanie, jak córka skrwawion zbroj ojca (ma

by kochanka), który w jej obronie poleg, przed oczyma

sobie zawiesi kazaa, by nigdy o tern powiceniu nie za-

pomnie, powtarza si i odmiennie: matka synom lub przy-

jacioom zbroj zabitego ojca wskazuje, pobudzajc ich do

zemsty, lub odwodzc od zbytniej wesooci. Inne opuszcza-

my, tylko zapiszemy jeszcze ciekaw wersy podania o y-
dzie wiecznym tuaczu. Podanie to, czste dopiero od w.

XVII chocia ju w XIII po raz pierwszy si zjawia, powsta-

o ze zmieszania wiecznego ycia, jako nagrody dla ulubione-

go ucznia Chrystusa, Jana, z pojciem wiecznego ycia, jako

kary dla sugi, który uderzy Chrystusa, lub szewca, który mu
spocz nie da. U Macieja brzmi to podanie tak: mówi on

o piknoci, któr Najwitsza Panna nad innych ludzi celo-

waa. „Jan, syn Lucyda, który mia Pana uderzy i ma po

dzi dzie y, twierdzi, ej (Mary) widzia, ie bya najpi-

kniejsz"; w innych wersyach tuacz zowie si Johannes Kar-

tafilus (t. j. bardzo miy, a wic Jan Ewangelista) hib Johannes



liuttadaeus, moe z tego „Lncidi" jako przekrcone, moe
przez ze odczytanie ^).

Liczniejsze s bajki o zwierztach. Jakób dc Vitry

caego niemal Ezopa do swych kaza wprowadzi, obole

innycli róde; nasz Maciej te same bajki i inne podaje.

Lepiej ni Jakób opowiada o psie, który, cho pieczeni nie

dosta, przecie roen po niej oblizuje, i o wilkn, który, nie

mogc si do woów dobra, cho jarzmo lie. Podagra

(paraliem nazwana) i mucha, dobrzy towarzysze, wybrali

si w drog; podagra zagocia u ubogiego, mucha u bo-

gacza, lecz obie wczasu nie uyy: ubogi dalej si trudzi,

much wyganiano. Zmieniy gocin i znakomicie im si

wiedzie: podagr bogacz pieci, musze u ubogiego spokoju

nie broni. T sam bajk, ze zmienionemi „osobami"

(pcha i febra, pajk i reumatyzm) opowiedzia ju Paulus

Diaconus w VIII stuleciu, Jakób w X[II, Petrarka i nie-

miecki poeta Boner w XIV i t. d., a do Lafontaine'a.

Obszernie opowiedziano o festynie, na który „król" Satur-

nus zwierzta zaprosi; kade wymawia sobie co, w braku

czego nie przybdzie: winia odzi i bota, kruk cierwa,

sowa ciemnoci, aba ziemi (wsunita uwaga, e aba wie-

cznie godna, bo ze skpstwa boi si wicej ziemi je, by

') Poniewa legenda o wiecznym tuaczu jest ciekawa i pikna, nie

wahamy si przytoczy tutaj i innej jeszcze wersyi sowiaskiej, wczeniej-

szej o cay wiek, nili tekst naszego ksidza Macieja. Czesi posiadaj z pierw-

szej poowy XIV wieku rymowanego „Anzelma" (t. j. rozmow midzy
w. Anzelmem, a Matk Bosk, opowiadajc mu szczegóy o mce Pa-
skiej); w tyra tekcie (z rkopisu witowitskicgo) znachodzimy dodatek

(wiersz 470—499), którego w aciskim oryginale niema o „rycerzu Janie,

który upadajcego Zbawiciela podniós — ZbawMciel obraca si do i mówi

mu: ty na mnie tu czaka bdziesz do dnia sdnego, aby wydal wiade-

ctwo o mce niewinnego przeciw ydom... nazywaj go Jan Widzcy, bo

widzia mk Boga; a ten yje w .Jerozolimie, nie poywajc jedzenia ani

picia, tylko co sobot ciao Boe przyjmuje" (w Hiszpanii nazywa si on

.,Jean espera en Dios";. Tak w „Anzelmie" czeskim niema jeszcze mowy
o uderzeniu, lecz par wierszy przedtem (w. 470 i nastpne) czytamy tamo
o ydzie, który Chrystusa wtedy w twarz uderzy; otó ten fakt poczono
póni(?j z opowiadaniem o owym Janie. Zastpstwo pokarmu przez przyj-

mowanie Ciaa Paskiego jest znane i z innych legend.
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jej kiedy nie zabrako; ona te jadowita i ma zawsze oczy

ku ziemi spuszczone), lis ptactwa, krówka gnoju, pies ko-

ci i innych psów, by si z nimi ar. Przypominam pie-

ni ludowe o weselu wróbla i t. d., gdzie zwierzta w po-

dobnych rolach wystpuj.
Przesdy o zwierztach równie s liczne: kruczta rodz

si biao. Bóg musi je ywi, bo kruk si do nich dopiero

wtedy przyznaje, gdy poczerniej. Pelikan oywia wasn
krwi mode, które mu w pogryz. Mode bociany pia-

stuj stare tak dugo, jak dugo od nich opieki doznaw^a-

y, tylko spy nie troszcz si o stare. So boi si myszy.

Ugotowane miso pawia po roku znowu surowieje. Mapa
uciekajc przed strzelcem, chwyta mode, które wicej mi-

uje, w ramiona, drugie zarzuca na plecy, potom musi rzu-

ci pierwsze, drugie si jej nie odczepia i nie przeszkadza

ucieczce. Jest ptak, na którego si lis i kruk, zreszt so-

bie wrodzy, spoinie zmawiaj; kruk wypdza go z krzaku,

a lis go chwyta. Jest ryba, która, gdy wdk poknie, wy-

pluwa j z wntrznociami i tak uchodzi. Lwa, gdy chc
przestraszy, bij przed nim pieska (std znane przysowie).

Salomon zamkn strusie pod szkem; stary, nie mogc si

do niego dosta, przyniós robaka, który szko przegryz

(w podobny sposób, tylko z krukami, zdobywaj u nas

ziele, które zamki otwiera). Chopcy, chcc ptaka uczy
mowy, upajaj go. lvuropatwa wykrada drugiej jaja, gdy

wasne straci, ale pisklta wracaj zawsze do waciwej
matki i t. d., i t. d.

Z przesdów co do ludzi nadmieray, e, gdy tylko

jeden czonek si poci, a inne nie, czowiek umrze musi;

e jest kamie probierczy wiernoci ony: picej' podka-

da si pod gow, niewierna natychmiast wypadnie z óka,
i in. Z historyjek o dyabach przytocz, e jeden wity
widzia Demona Titinilla, jak w kociele okoo mnichów
sio krzta i co w worek chowa: byy to zgoski i sowa
psalmodyi opuszczone, któremi tysic razy na dzie worek

napenia. Inny wity widzia, jak dyabe szepczcych do

siebie w kociele notowa na karcie — (brak koca tej iii-

storyi) — rozmia si gono wity, gdy dyabe, dla mno-
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la przedara, dyabe upadt i potuk si.

Rysów z ycia potocznego kaznodzieja wiele nie po

daje, najczciej jeszcze w porównaniach, mówic np. o la

toroli, któr, póki moda, i o palec obwin mona; o psie

który „warczy", gdy mu ko odbierasz; o gobiach, któ

rym najpierw daj groch z miodem, gdy je za zapi
tylko o b i r k i; o wole, któremu gdy jarzmo wkada maj
„askaj go", ale potem jarzmo wkadaj; o ojcu, który

opuszczajc dzieci, poleca je oi)iece innych i obiecuje przy-

nie im „jarmark" (gociniec) i t. p. W wito Boego
Narodzenia oskara kaznodzieja tych, którzy w wili w ko-

stki grali (by im szczcie przez nastpny rok sprzyjao);

tego, który rano Ciao Paskie przyj, ale wieczorem ze

zbójami po koldzie biega; w karnawa bogatsi mieniaj

szaty, ubogi cho kouch na sobie wywróci (o noszeniu fu-

ter i t. d. na wywrót w misopust mamy liczne wiade-

ctwa, np. w Czechach); matki le ucz dzieci: daj im no-

si trzewiki z wykrzywionym nosem, by nigdy prosto nie

chodziy, szerokie rkawy, by wszystko chwytay, krótkie

upice, by wstydu nie znay i t. p.

Oto przegld dodatków wieckich w tym zbiorze ka-

za. Wiele rzeczy, mianowicie anegdot z historyi staroy-

tnej, np. o Daryuszu i grobach Scytów; o milczcych filo-

zofach i przyczynach ich milczenia; o córce, karmicej

w wizieniu matk wasnem mlekiem (inna wersya anegdo-

ty o Milcyadesie); o filozofie, który zoto w morze wrzuci,

by ono go nie utopio i t. d. nie wspomniaem, a take
kilku poda o zwierztach; przytoczone przykady starcz,

by da naleyte pojcie o bogactwie i rónorodnoci tych

dodatków, o wpywie, jaki mogy wywrze na opowiadania

i wierzenia ludowe.

U innego kaznodziei znajdziemy opowie o królu an-

gielskim, który si nigdy nie mia — jest to waryant hi-

storyi o mieczu Damoklesa; u ksidza Macieja czytamy

o niewolniku, który swemu królowi woa „gaude Cesar",

ale król nie myla o radoci; u Jakóba de Vitry mamy
kilka tego wersyj, idcych od przypowieci w „Barlaamie
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i Jozafacie". Dalej o królu hiszpaskim, który kupowa m-
dro na rynku; o chopie, który, przechodzc koo apteki

w Montpellier (sawne wydziaem lekarskim), zemdla od

zapachu rozcieranych aromatów, i tylko smrodem gnoju

otrzewi si go udao; — taka sama u Jakóba, u Etienne^a,

w facecyach Thiingena (1475 r.) i t. d,, podobna we wscho-

dniej. Wzmiank o dyable, którego si wozi na ogonie du-

giej sukni znachodzimy szerzej u Jakóba de Vitry: ogon

sukni robi proch w kociele, a po otarz i krucyfiks; wy-

chodzc z kocioa, pani dla bota podnosi ogon; wity
widzi miejcego si dyaba i pyta o przyczyn: mój to-

warzysz, który si na ogonie wozi, upad do bota, gdy

pani ogon podniosa.

Prócz powieci i anegdot wieckich i duchownych

szerzyy jednak kazania najbardziej szczegóy nie kanoni-

czne, apokryficzne, dodatki powieciowe, jakimi przesdna

pobono, nie zadawalniajca si Ewangeli i Pismem, ukra-

szaa na Wschodzie od wieków i rozszerzaa fantastycznie

gbok, powan a prost tre ewangeliczn. Wic w dzie

Wniebowzicia N. P. Maryi opowiada kaznodzieja stale

z prastarego apokryfu o tem, jakto P. Marya po wniebo-

wstpieniu Syna ya, jak yczya sobie, eby u jej oa
mierci zgromadzili si wszyscy Apostoowie, jak niewierni

ydowie orszak pogrzebowy przezywali, jak jednemu blu-

niercy rce do mar przyrosy, i wszystkie inne dziwy, wy-

marzone przez tsknic, niespokojn fantazy wschodni.

Lecz ten apokryf naley do najpospolitszych; znachodzimy

jednak po kazaniach i najrzadsze. Szczególniej obfituj

w nie kazania na Trzy Króle z opowiadaniami o ich

wdrówkach za ycia i po mierci (do Kolonii) i kazania

na Boe Narodzenie. Tak np. czytamy w wymienionym

powyej plenaryuszu krakowskim o nastpnym cudzie, du-

blecie do opowiadania o dwuch babkach, które niej przy-

toczymy. W Betlejemie y kowal Ruben i mia „fabryk"

swoj; by on ubogi, ale bardzo poczciwy, i dlatego wybra-

no go wójtem, dla tego nowego zaszczytu wstydzi on si

w3'konywa rzemioso za dnia i urzdzi sobie za miastem

„fabryk" pod ziumi, w której po nocach pracowa; mie-
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chy deptaa mu bratanica jego, Anastazya, nie majca rak;

w noc ow ujrzaa i ona wiato niebieskie i za niem do

obu popieszya i gdy si go dotkna, odrosy jej ramio-

na; tej to nocy uku Ruben i owe gwodzie, którymi po-

tem Cirystusa do krz^^a przybito i t. d. — Czy mogaby
tantazya powieciopisarza dzisiejszego wymyli bujniejszy

splot zdarze? Niepotrzeba zapewnia, e w fest witego
odczytywanie legendy o nim z Legendy Zotej zajmowao
gówn cz caego kazania. Wyjtkowo tylko zastanawia

si kaznodzieja nad tem, e takie legendy to nie zawsze

podana karm umysowa dla przesdnych tumów. Na
tem wiksze uznanie zasuguje kaznodzieja-anonim z poo-

wy XV wieku, czowiek bardzo uczony, kompilujcy swe

kazania z wszelkich moliwych róde, cytujcy nawet Pe-

trark, którego w Krakowie od dawna bardzo szanowano,

lubujcy si w mistycznych tómaczeniach (np. Arki przy-

mierza, jako Maryi); otó na fest w. Wawrzyca odczytuje

legend, lecz pocztek jej (odmiana przez dyaba nowona-

rodzonego dziecicia, a podsunicie dyabeka) razi go, wobec

silnie w ludzie zakorzenionej wiary w odmieców, przery-

wa wic tekst legendy nastpn, bardzo suszn uwag:
zdaje si. e nie wypada prawi przed prostym ludem tych

rzeczy, o uwiedzeniu chopca i odmianie dyabelskiej, po-

niewa czsto nachodz na dzieci saboci, zakrt gowy
i miotanie si i inne, otó mogliby mniema, e co takie-

go i ich dzieci nawiedzao—wic, wedle mego zdania, nale-

y te szczegóy usun i dla prostego ludu tak zaczyna

legend i t. d. Lecz suszn t rad mao kto naladowa,

i legenda o w. Wawrzycu utwierdzaa lud dalej w wie-

rze o odmiecach. Zreszt i ów kaznodzieja inne bajeczki

sam powtarza, o tem np., e jaja krucze, pomazane krwi
nietoperza, wydaj biae kruczta i t. p.; o czci w. Floryana

rozwodzi si bardzo: chocia posiadamy jego relikwie, czci-

my go mniej, ni w Austryi, cho tam relikwij jego wcale

nie maj; jak to Bóg obdarz}^! Kraków dwoma witymi,
jeden (w, Stanisaw) ochrania go od Wschodu, drugi (w.

Floryan czyli jak wtedy po polsku mawiano, w. T w o -

rzyjan, std brama tworzyjaska i Tworkowa



109

w Krakowie (jeszcze w XVII wieku tak nazywana) od

Zachodu. O kulcie za w. Floryana w wyszej Austryi

wiadczy choby synny klasztor jego imienia, przechowu-

jcy midzy innymi skarbami nasz psaterz najdawniejszy

polski, królowej Jadwigi.

Tak to zaguszay nieraz w XV wieku opowiadania

i apokryfy sowo Boe, i ten sposób kaza, echccych tyl-

ko ciekawo ludu, zaniedbujcy moray i etyk, przetrwa

do XVI wieku. Gorszyli si z tych dodatków ludzie; w dya-

logu z potowy wieku „Prostych ludzi w wierze nauka"

skary si kolator na kazania wikarego, jak on „przyka-

dami te nadstawia, kiedy wtku mu nie staje, coby lu-

dzie te rozmiesz^^, a czas dobry tylko strawi... w^szak

u niego tara Speculum rychlej najdziesz Exemplorum albo

Dzieje Romanorum nili Vetus albo Novum w jego domu
testamentum" i t. d. „Zwierciado Przykadów", olbrz3'mi

magazyn opowiada budujcych, i „Dzieje rzymskie" z wy-

kadem alegoryczn3'm byy rzeczywicie najniezbdniejszym

przyborem kaznodziei. O w. Marcinie o którym ksia powia-

daj, i zjad wou na wieczerz — szydzi Rej w krótkiej

rozprawie 1543 r. W walkach z reformacy usunito, jak

wiele innj^ch naduy z Kocioa, tak i te przykady, dy-

kteryjki, facecye z kazalnicy, lecz nie na dugo; gdy przy-

cichy burze reformacyjne, odyy na nowo w XVII wieku

te dodatki. Kazania z lat 1650 — 1750 obfituj w nie nie-

raz, jakby jakie z XV w.; zasypiajcego suchacza — ma-

wiano przecie ju i w XV wieku: kto trwogi nie zna,

niech idzie na morze, kto spa nie moe, na kazanie—cu-

cono, budzono uwag i ciekawo opowiadaniami i koncep-

tami, bardzo niesmacznymi nieraz w oczach naszych, do-

pasowanymi jednak do stylu barokowego. Taki „Post sta-

ry polski dziewiniedzielny" jezuity Fr. Kowalickiego z r.

1718 mógby miao rywalizowa z owemi kazaniami ks.

Macieja z Grochowa z r. 1408. I tu si wic wszystko

w kolei czasów powtarza.



IV.

Kazania polskie. — Najdawniejsze, z XIV wieku, witokrzyskie i gnie-

nieskie. — Kazanie o Wszystkich witych. — Teksty polskie. — Siady

husyckie. — Hrak szczegóów historycznych. — Formua spowiednicza.

I^li^^azania, z których wyawialimy dotd najrozmaitsze

iCl\, szczegóy, gównie obyczajowe, wszystkie spisano w j-
'^-'^ zyku aciskim; polskie sowa wplatano do ich te-

kstu, pisano tylko wyjtkowo lub przypadkowo. Posiada-

my jednak i cae kazania, spisane po polsku; te wymagaj
susznie osobnej uwagi, tern bardziej, e s midzy niemi

najdawniejsze zabytki nietylko kaznodziejstwa, ale i jzyka
polskiego.

To bowiem, comy dotd omawiali, naley wszystko

do wieku XV, do rozbudzonego niezmiernie ruchu umyso-
wego, cechujcego wiek ten wobec ciszy albo nawet odr-

twienia, w jakie poprzednie wieki dla nas zapady. W tak

zwanych kazaniach witokrzyskich i gnienieskich posia-

damy jednak próby kaznodziejstwa polskiego wanie z wie-

ku XIV, ba, witokrzyskie mogyby i XIII siga: s to

wic jedyne lady owego zakonnego kaznodziejstwa, fran-

ciszkaskiego i dominikaskiego, które poprzedzio nast-

pn, bogatsz faz kaznodziejstwa polskiego, idc od Kra-

kowa i uniwersytetu, od ksiy wieckich.

Kazania witokrzyskie ocali dziwny traf od zaguby.

Klasztor Benedyktynów witokrzyskich czyli na ycu (y-
sej górze) by w wiekach rednich zarazem slynnem miej-
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scem cudownom; gdy mowa o ptnikach, wymieniaj w XV
wieku nastpne „progi wite" w takim, staJym niemal po-

rzdku: do P. Maryi w Czstochowie, do w. Krzya na
ysej Górze, do Mki Paskiej w Miechowie, do w. Sta-

nisawa na Skace, do w. Bernardyna za murami krakow-

skimi, do w. Leonarda za Kazimierzem. Nic dziwnego, e
wobec napywu wiernych konieczno kaza polskich od-

czuwano na ycu silniej, ni w Tycu, Opatowie, po in-

nych klasztorach benedyktyskich; e oddziaa przykad
zakonów kaznodziejskich, e ju za czasów okietkowych
miano tu i spisy kaza polskich, moe nie oryginalne, mo-

e prac franciszkask, w kadym razie, na niej wzoro-

wane. Otó jeden z takich spisów do dzi ocala. By on

ju w wieku XV bardzo stary, nie odj)owiada przestarza-

ym jzykiem potrzebom dnia, poszed wic w poniewier-

k. Benedyktyn-introligator, oprawiajc inne rkopisy w kla-

sztorze w dwudziestych latach XV wieku, nie zawaha si
zuy owego polskiego spisu kaza do swej roboty introli-

gatorskiej. Oprawy byy mocne, wic sznurek, którym ze-

szywano arkusze, wrzyna si w zagicia; eby wic nie

przerzyna papieru, podkadano zawsze pod sznurek prki
np. pergaminowe. I poci nasz introligator owe poszyty

pergaminowe z kazaniami polskiemi na drobne prki, czy

paski i popodkada je pod sznurki oprawy, a po 470 la-

tach znalazem w bibliotece petersburskiej jeden z rkopi-

sów, w którego oprawie znalazo si osiemnacie pasków,

wystrzyonych z czterech kart; moe znajdzie si w Peters-

bui'gu 'kiedy jeszcze inny rkopis tak oprawiony; rko-

pisy witokrzyskie, czy ysogórskie powdroway bowiem,

przy kasowaniu bibliotek klasztornych za ministeryum Sta-

nisawa Potockiego, do Warszawy, a std dostay si nieco

póniej do Petersburga.

Rkopis, z którego te paski powycinano, by perga-

minowy, i to ju dowodzi wieku jego. W XV stuleciu bo-

wiem, a nawet i w XIV', nikt u nas kaza na pergaminie

nie spisywa, ani aciskich, ani polskich; na pergaminie

spisywano legendy, mszay, modlitewniki i tym podobne

rzeczy; masowa produkcya kazalnicza musiaa poprzesta-
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wa na materyale podlejszym — na papierze. Prawda, i na

nasz rkopis poskpiono bardzo drogiego raateryau, per-

gaminu — zapisano go tak gsto i szczelnie, nie pozwolono

sobie nawet wikszych liter, nie zostawiono najmniejszego

przestanku; aciskie motto z Ewangelij wypisywano tylko

pocztkowemi literami; trudnoby odszuka innego rkopisu,

pisanego z równie bezwzgldn oszczdnoci. Naturalnie,

nie jest to brulion lub orygina autora-kaznodziei; jest to

odpis z gotowego starszego oryginau, czy odpisu. Odpis

ten pochodzi z poowy XIV wieku, wic orygina jego moe
by o wiele starszy, nalee do czasów okietkowych, albo

nawet dawniejszych. By to nadzwyczaj treciwy zbiór ka-

za na wita i witych, tak treciwy, e cao moga
si mieci w dwuch poszytach po osiem kart, na 82 stro-

nicach maej bardzo wiartki; by pisany w jedn kolumn;
z licznemi skróceniami sów polskich i aciskich—podczas

gdy z reguy na jzyk „ludowy" skraca aciskich, utru-

dniajcych czytanie, lecz oszczdzajcych miejsca i czasu,

nie przeznaczano. Zachoway si w tych fragmentach, cae
lub urywkowo, kazanie w dzie w. Michaa (koniec o Anio-

ach), o w. Katarz3'nie (cae), o w. Mikoaju (pocztek

tylko); z kazania na Boe Narodzenie koniec i pocztek

kazania na Trzy Króle; dalej koniec tego kazania i po-

cztek kazania na Gromniczn.

Przypatrzmy si teraz tym kazaniom bliej, jak je

zakonnik uoy i jak je ludowi wygasza.
Wstpiwszy na kazalnic i przeegnawszy si, po

ewentualnem, bo nie kanonicznem przeczytaniu i przetu-

maczeniu stosownej lekcyi z Ewangelii, wymienia kazno-

dzieja tekst czyli, jak go w rednich wuekach nazywano

temat kazania, wzity bd z tej samej lekcyi lub z ja-

kiegokolwiek tekstu, i tak np. tematy kaza na Trzy

Króle (Ubiest, qui natus est rex Judeorum) i na Gromniczn
(Yiderunt oculi mei salutare tuum), wzi on z lekcyi tego

dnia, temat za na w. Katarzyn z owej w rednich wie-

kach tak ulubionej Pieni Salomona (Surge, propera amica

mea et veni). Wymieniwszy temat, jak zawsze i wszdzie

w Kociele bywao, po acinie, podaje kaznodzieja po pol-
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sku miejsce, skd go zaczerpn, tumaczy go i omawia

króciutko, wystawiajc zarazem dyspozycy caego kazania.

Otó i wstp, exordium albo protliema, którego odrbno
jednak w naszym zbiorku silniej si nie uwydatnia, chyba

w kazaniu na Trzy Króle i Gromnice; w kazaniu na w.
Katarzyn i w. Mikoaja zlewa si wstp z samem kaza-

niem, z tenor sermonis. Przedewszystkiem brak tutaj in-

wokacyi, któr kaznodzieja wstp koczy: sermoni oratio

debet anteire, uczy ju w. Chryzostom; chodzi tu o sowa,

w których kaznodzieja prosi o dar Ducha w, dla siebie,

aby móg co ku zbudowaniu powiedzie, a dla ludu, aby

„duszny nieprzyjaciel nie przekaza sucha sowa Boego",

z dodaniem Modlitwy Paskiej lub — jak we zwyczaju od

XIV wieku — Pozdrowienia Anielskiego. Z tego jednak, e
inwokacya w rkopisie naszym nigdzie nie jest zaznaczona,

wcale jeszcze nie wynika, by jej ksidz rzeczywicie nie mówi.
Po owym wstpie, po exordium i inwokacyi, nastpu-

je tenor kazania, w którym mówca temat (tekst) wybrany

rozbiera tak sucho i krótko, e moemy znowu wniosko-

wa, i na kazalnicy nieco szerzej rozprawia, e spisane

sowa s raczej tylko szkieletem jego mowy ywej. Duch
redniowieczny wystpuje w tej czci dwojako: raz w lu-

bowaniu si w dziaach i poddziaach, a powtóre w alegory-

rycznem tumaczeniu Pisma w. Co do pierwszego poró-

wnajmy np. rozkad kazania na w. Katarzyn: temat czyli

tekst jego: wsta, popiesz si i pójd; wsta, mówi Bóg
do czworakich grzeszników; nastpuje wyliczenie tyche;

dwuch drugich punktów (popiesz si, pójd) ju kaznodzieja

nie omawia; podobny brak w dyspozycyi bywa czsty w ka-

zaniach redniowiecznych. Rozkad kazania na Trzy Króle

jest taki: z tematu bierze si tylko jedno sówko „Rex Ju-

deorum", w trzech miejscach Pismo tak nazywa Chrystusa;

w trzech rzeczach król ten inne króle przewysza; jest naj-

miociwszy, a to w rzeczy trojakiej; jest najmocniejszy, a to

w rzeczy trojakiej; jest najszczodrzejszy, a to w rzeczy tro-

jakiej, ale ustpu tego w rkopisie brak i naley si go do-

rozumie. W kazaniu na Boe Narodzenie brak wprawdzie

pocztku, który mieci tekst, exordium i pierwszy z czte-

Litcralura religijna. 3
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roch pimkt(')\v truoru; alt- z powtarzania sów: idzie tobie

król prawdziwy, idzie tobie król Zbawiciel, idzie tobie król

ubogi, idzie tobie król pokorn}', wnosimy z wszelk pewnoci,
e za tekst czyli temat kazania suyJy sowa z Zacharyasza

9, 9 Ecee rex tuus veniot tibi iustus et salvator: ipse pauper

et ascendens super asinam, poczem kaznodzieja te cztery wa-
ciwoci tego króla, jego sprawiedliwo, pokor i t. d. wyli-

czy i opisa. Przytem kaznodzieja trzyma si cile po-

rzdku, który cigle oznacza wyranemi liczbami: pierwsze,

wtóre, trzecie i t. d. przeciwko przestrodze w. Bonawen-

tury (de arte concionandi), który susznie uwaa, e takie

wyliczania do traktatu raczej, ni do kazania, nale. W ka-

zaniach pisanych ciso tak zawsze zachowywano, jak

to z aciskich widzimy. — Z kazania na w. Mikoaj oca-

la tylko sam pocztek dyspozycyi, o „dwojakim skutku"

tego witego. W kazaniu gromnicznem czytamy dyspozy-

cy: widzenie Syna Boego i sawne Jego przejawienie, po-

tem rozbiór pierwszej czci. Kazanie na w. Micha za-

wierao nauk o Anioach, na co oni s nam dani; dzie-

wi takich celów podano, oczywicie wedle liczby dzie-

wiciu chórów anielskich, chocia, wbrew zwyczajowi u in-

nych kaznodziejów, np. u Grzegorza AVielkiego, lub u Ja-

kóba de Yoragine, celów tych nie rozoy nasz autor na

pojedyncze chóry; tekstu z 1, 2, 3, 6 i 7 punktem ju nie

dostaje. W tenorze kazania cytuje si nieraz Pismo w.
(Liber judicum, Libri regura. Psaterz, Jeremiasz, Ewange-

lia w. ukasza, Apokalipsa i in.) tudzie w. Augustyn

(liber de verbis domini; s to kazania na sowa Ewangelij)

i in.; cytat podaje si naprzód po acinie, potem po polsku.

Przytaczania i opowiadania z Pisma w., t. zw. auctoritates,

s liczne, jakby kaznodzieja suchaczów z jego treci chcia

jak najlepiej oswoi, za to nie wplata mówca do kaza ani

narrationes czyli exempla, chocia te stanowiy rzecz

tak zwyk i powszechn w kaznodziejstwie redniowie-

cznem, e im czsto osobne miejsce, po tenorze, wyznacza-

no; za to w kazaniach o witych, np. o w. Katarzynie,

jak to czsto bywao, przytoczenia z legendy niemal mniej-

sz poow kazania zajy, zapisane niestety tylko po a-
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cinie, wygoszone naturalnie po polsku. Wobec takich to

wyliczau i opowiada cz moralna nieco, a dogmaty-

czna cakiem upoledzona, o ile z tych szeciu niezupe-

nych kaza wnosi wolno.

Kazanie koczy peroratio, proba o domieszczerie lub

dowiedzenie do królestwa niebieskiego, formua króciutka

w tekcie, rozszerzona na kazalnicy. Po kazaniu nastpo-

way confessio generalis, modlitwy za Koció i wiernych,

ywych i umarych, zapowiedzi wit przyszego tygodnia

i t. p., z których to anneksów, cakiem jak w innych zbio-

rach, tekst pisany nic nie przechowa.

Jzyk kaza prosty, przezroczysty, pynny, dowodzi

ju pewnego wyrobienia, pewnej gitkoci. Ale kazncjdzieja

niezbyt jest wybredny i lubi bardzo si powtarza, przez co

tok kazania wcale jednostajny; prawda, e przez to samo

kazanie i nauka tem dobitniej w pami suchaczów si

wraaa, a nam nieraz tekst restytuowa tem atwiej przy-

chodzi. Co do formy, warto zaznaczy, e ustpy pojedyn-

cze kazania o w. Katarzynie kocz si wierszami rymo-

wanymi; i tak czytamy w partycyi, powtórzonej na koiicu:

odbd stada grzesznego, popiej si w lepsze z dobrego,

pójdzi do królestwa niebieskiego; w rodku kazania: (w.
Katarzyna) nie mieszkaci jest staa, we zem nie leaa; na

innem miejscu: w. Katarzyna czujnego sumienia bya, ku
gosu Syna Boego wsta si nie lenia (tak przynajmniej

pierwotnie uzupeniaem tekst uszczerbiony, ale resztki go-
sek, zdaje si, wymagaj innego rymu, moe: sliora bya).

Rymy takie w kazaniu nas nie zadziwi; jeli wspomnimy
na dekalogi rymowane, mówione z kazalnicy, jeli zway-
my, e np. we Francyi redniowiecznej cae kazania w ry-

mach mawiano, w uroczystoci witych chtnie legendy

rymowane (jak nasza o w. Aleksym) kaznodzieja odczyty-

wa; arcybiskup paryski zakaza je w swojej dyecezyi do-

piero w r. 1682. Niemcy posiadaj zbiory kaza rednio-

wiecznych, w których partycya zawsze rymowana, jak

w naszem kazaniu na w. Katarzyn; czstsze u nich ka-

zania (aciskie) z rymowan proz, któr w naszym za-

bytku równie w kilku miejscach odszukaby mona, np.



w kazaniu groiunicziiem: widzenie... Boga wszechmocnego,...

pod obrazem... idcego,... we kurzu paajcego,... na... stoi-

cy siedzcego,... barauca smiernego. Albo w kazaniu na

Boe Narodzenie. ...nic ci nam niemieszka, ale... poda,
bv on raczy... zawita, i nas... uchowa. W kazaniu za
na w. Katarzyn: siedzcy... si obleniaj, lecy... si ko-

chaj, picy... si zapieklaj, umarli... rozpaczaj. W ka-

zaniu na Trzy Króle: ich danie... pytanie, ich wierne...-

poznanie, ich ryche... odarowanie i t. p. A moe i to, co

za wier-sze wyej podaem, raczej tylko za rymowan pro-

z uwaa naley.

.leszcze jedna charakterystyczna cecha cakiem ze-

wntrzna: brak wszelkiej przemowy, ani „fratres carissimi'*

zbiorów redniowiecznych, ani dawniejsze „dziatki mie".

Samo przez si nasuwa si porównanie kaza wito-
krzyskich z gnienieskiemi. Wypada ono po czci na ko-

rzy witokrzyskich, odznaczajcych si przy swej kró-

tkoci wiksz systematycznoci, staranniejszym doborem

sów, wielkim spokojem, powaniejszym nastrojem, brakiem

owej rubasznej niemal naiwnoci, znamionujcej zbiór gnie-

nieski. Co najwicej za niemi przemawia, to ta arcywa-

na zaleta — szczególniej w wieku XIV, w którym forma

kaznodziejska stanowczo ju si psu poczyna— e wszel-

kie przykady podaj wycznie z Pisma w. Niema tu wic
owej zbieranej druyny z rozmaitych apokryfów, Yitaspat-

rum, dyalogów Grzegorza, Historiae Homanorum i t. d.,

niema owych porówna i bani, czerpanych tak obfit rk
z bestyaryuszów i fizyologów, jakie we wspóczesnych a-
ciskich, w polskich gnienieskich cigle spotykamy. Nie

zeszpecone ow pstrocizu; stoj one i stylistycznie wyej
od gnienieskich, z których za to jakie wiksze ciepo,

jaka serdeczna zayo kacego i suchaczów przebija.

Kazania witokrzyskie wydaj si oryginalnemi, przy-

najmniej nie odszukaem dotychczas adnego aciskiego

ich wzoru — ale nie naley do kaza redniowiecznych sto-

sowa wyrazu „oryginalny" w znaczeniu dzisiejszem; w nich

bowiem nietylko myli s czsto wspólne; lecz cae zdania,

a czasem i ustpy nieraz dosownie si powtarzaj. I w na-
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szych kazaniach znajdziemy takie myli, takie wykady, po-

wtórzone bez wymienienia róda. Wemy np. Kazania Ja-

kóba de Voragine (autora znanej legendy zotej), bardzo

w rednich wiekach cenione; z kaza de tempore trzecie

na Trzy Króle, osnute na tym samym temacie (Ubi est

etc), mówi o soUicita reuisitio Króli („ich dne pyta-

nie"), mówi dalej de eius (Christi) regia diguitate, jak na-

sze, i przytacza t sam cytat z Apokalipsy. Albo z ka-

za tego Jakóba de sanctis wemy drugie in festo Mi-

chaelis arehangeli: moglibymy z niego niemal uzupeni

kilka punktów, których w naszym tekcie nie dostaje, bo

czasem si zgadzaj, np. (Cherubim mittuntur) ad scientia-

rum eruditionem, hoc significatum est Apocal. 12 — w ka-

zaniu witokrzyskiem: (anieli dani s nam na nauczenie

naszego nieumienia) z t sam cytat.

Z kaza de sanctis Marcina Opawczyka (tak zw. Po-

laka), które, jak kazania Dominikana Peregrinusa, w ca-

ym ukadzie mimo swej uczonoci nieco nasze przypomi-

naj, porównajmy jedno o Anioach na dzie w. Michaa:

temat jego taki, e moglibymy nim miao zatracony na-

szego uzupeni (Nonne omnes sunt administratorii spiri-

tus, in ministerium missi propter eos, qui hereditatem ca-

pient salutis, ad Hebr. 1, 14), w tenorze znachodzimy miej-

sca, jak np. Secundo ministerium angelorum est circa pec-

catores de peccato increpare quod innuit Judic. II (ta sa-

ma cytata, co u naszego, ale oprócz tego i dwie inne, któ-

rychby nasz ju nie by przytoczy, starajc si o zwi-

zo).
Niektóre wykady s istne loci communes, powtarza-

jce si przez stulecia, np. wzywa kaznodzieja, bymy oda-

rowali Chrystusa „zotem, to jest skutkiem miosiernym,

kadzidem, to jest nabonym modleniem, mirr, to jest ciaa

udrczeniem" — porównajmy wykad tych darów w Legen-

da aurea, lub u Peregrinusa: aurum significat dilectionem,

thus orationem, mirra carnis mortificationem (u Grzegorza

Wielkiego w homilii czterdziestej: auro ...sapientia designa-

tur, thure ...virtus orationis, per myrrhum carnis nostrae

mortificatio, tak samo w Sacramentarium Ilonoryusza Au-
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gustodunonsis; Psoudoau^Tistinus Seimoucs 39: a nobis

autom aurum at-cipit, si oleomosynas faciamiis, thus, si ora-

tiones fuudamus, myrrliam, si pro illo moriariiur i 1. d.).

Cytat z Jeremiasza (48, 5 i G) z proroctwem o klsce lu-

du iiioabskiego wykada nasz kaznodzieja spiritualiter, ale

wykad ten wzi z Glosa ordinaria; mia tylko bdny od-

pis, w którym, zamiast nazwy Oronaim, wyczyta by zna-

ne sobie z Ewangelii Corozaim i wyoy je dlatego za-

miast j,foramen moeroris"— t a j n i c a moja mnie („Cor-

rozaizm quae interpretatur mysterium meum" Beda), cho-

cia wykad ten na tem miejscu wcale nie gadko do ca-

ego ustpu przystaje; równie mylnie odczyta Judicum 2,

1: fluencium zamiast flencium (ad locum flencium) i prze-

tumaczy przez „pyncych". W Pimie w. (z glos) ka-

znodzieja nasz by wcale biegy, chocia teksty nie zawsze

dobrze cytuje, pewnie spuszczajc si na pami; rzecz to

w wiekach rednich nierzadka; taki np, Cezary z Heister-

bachu (autor synnego d.ialogus miraculorum) uniewinnia

si, e, teksty z pamici cytujc, nieraz pomyli, bo ich wy-

szukiwanie zanadtoby go nuyo. Oprócz Pisma w. cytuje

nasz kaznodzieja w. Augustyna, w. Chryzostoma i in.

"\V naukach moralnych po nad ogólniki nie wznosi si;

poprzestaje na czstem nawoywaniu grzesznika do pokuty;

na przestrzeganiu przed rozpaczaniem w asce Boej, przed

pych, zgub czowieka; na stawianiu przykadu w Zbawi-

cielu dla spraAviedliwoci, dla pokory, dla cierpliwego zno-

szenia ubóstwa. Rysów jakichkolwiek, malujcych spoe-

czestwo, w którem si obraca, nie przytacza: lakoniczno-

ci jego tekstu pisanego nic odpowiadayby wycieczki i do-

cinki, jakie w kazaniach gnienieskich znajdujemy.

Krótko tych kaza dziwi nie moe, bo przez do-

dr.nie owych wyej wspomnianych czci (wykad lekcyi

i modlitwa przed kazaniem — po kazaniu modlitwy, spo-

wied i t. d.), które zawsze byy, cho si rzadko kiedy

wpisyway, czas naleycie wypeniano; dalej, nic nas

nie zmusza do wniosku, e kazania te tylko tak wanie
mówiono, jak je zapi.vano: analogia uczy przeciwnie, e
zapisywano raczej schemat, nastpstwo myli, ni cae ka-
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zanie, i std te pochodzi predylekcya kaznodziejstwa re-

dniowiecznego dla aciny, o wiele dogodniejszej do treci-

wego spisywania myli, ni jakikolwiek jzyk „vulgaris"

(ludowy, narodowy).

Nie bdzie jednak zbytecznie przytoczy i kilka uryw-

ków tekstu, w brzmieniu oryginalnem, chocia w pisowni

nowoytnej. Przecie najstarsza to proza polska, jak do-

td odnaleziono: taka to polszczyzna obijaa si o uszy

okietkowe i rycerstwa jego, surowa, a powana; przy ca-

ej prostocie zdradza ju i ten jzyk pewne wyrobienie, wi-

da, e to nie pierwsza próba, e poprzedziy j inne. Nie

zawadzi wic powtórzy cho cz tego, co niemal sze-
set lat temu umysy wiernych poruszao: runo w gruzach

pastwo, zachwiao si spoeczestwo w posadach, a sowa
prostego kaznodziei nie przebrzmiay z wiatrem, i rozumie-

my je dzi, jak je rozumieli niegdy ptnicy wito-
krzyscy.

KAZANIE II.

i^Na w. Katerzyn) zaczyna:

Surge propera amica mea et veni (Cant. 2, 10). Ta
sowa pisze mdry Salomon, a s sowa syna Boego, tto

wit dziewic Katerzyn w saw królewstwa niebieskie-

go wabicego. Wsta, prawi, pospiej si, milutka moja

i pojdzi. I zmówi syn Boy sowa wielmi znamienita, jimi

kade dusz zbon pobudza, porica i powabia. Pobudza,

rzeka: wsta; (ponca), rzeka tako: pospiej si; powabia

rzeka: i pojdzi. I (mówi tako): Wsta, otbd, prawi, stada

grzesznego, pospiej si w l(epsze z dobrego), pojdzi tamo

do królewstwa niebieskiego. I (mówi): wsta, ale w witem
pisani cztworakim ludziem, pobudzaj ie, mo(wi Bog) wsze-

mogcy: wsta, pokazuj, i s grzesznicy cztworacy. Bo
mówi to sowo (Bog) albo siedzcym albo picym albo le-

cym albo um(arym). Siedzcy s, ji si k dobremu oble-

niaj; lecy s, ji si w grzese kochaj; picy s, ji si

W" grzesech zapieklaj; umarli s, ji w mioci Boej
rospaczaj. A tym wszem tcnto Bog miociwy mówi

rzeka: wsta.
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I luówi pirzwiej siedzcym: wstau, ji si k dobruinu

obleniaj, cztworodla, i na bdce dobro nie gldaj, i
wrzemienuem dobrze lubuj, i czego jim doi niepamitaj,

i o sobie ni jedne piecze nie imaj, a togo dla ie
k dobremu wsta si obleniaj, przeto przez lepego dobrze

si znamionaj, o jeme pisze wity ukasz: Coecus se-

debat: lepy, bo na bdce dobro nie glda; siedziesze, bo

wdobrze wrzemiennem lubi; podle drogi, bo czego jemu

byo doj niepamita, ubogi bo niczs dobrego nie imia.

A przeto i wita Katerzyna czujnego smnienia b3'^a, ku

gosu syna Boego wsta skora bya.

A wtóre mówi Bog miociwy lecym, ji si we zem
kochaj. A tacy dobrze s przez inego niemocnego parali-

tyka trudn niemoc uraonego znamionami. O jeme pi-

sze wity ukasz: Olferebant ei miserum paraliticum iacen-

tem in lecto Czso nam przez tego niemocnego na oy
lecego znamiona? Zawierne niczs inego, kromie czowie-

ka grzesznego we zych skutcech przespiewaicego, iene

niepamitaj dobra wiekujego obiza si tomu, czso iest

wrzemiennego, leniw iest ku wstaniu czyni kadego sku-

tka dobrego, qui propter momentaneum (non ti)met eter-

num supplicium quo cruciatur. wita Katerzyna nie

mieszkaci iest staa, we zem nie leaa, asi i ty, ji s
w bdnem stadle leeli, ty jest swoi nauk otwodzia, ja-

ko si czcie w je witem ywocie
A trzecie toto sowo wsta mówi Bog picym, ji si

w grzesech zapieklaj. Bo grzesznik w grzesech zapieklo-

ny jest jako kodnik w ciemnicy skowany

(A czwarte)... mówi Bog wsta umarym, ji w mi(o-

ci Boej) rozpaczaj Surge stada grzesznago, propera

w lepsze s dobrego, ac veni do krolewstwa niebieskiego.

Amen.

KAZANIE IV.

(IV dzie Boego Narodzenia).

Idzie tobie kroi Zbawiciel, i by nas ot wieczne mierci

zbawi. Faciet proprium suum a peccatis eorum. Ten czo-
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wiek (?), prawi, gda przydzie sbawi wielikich grzechów...

zawiorne niczci nam niemieszka ale by (?) Zbawiciela i je-

go przyszcia poda, by on raczy to(godla w na)sza sirca

zawita i nas wrogów naszych widomych i niewidomych

uchowa. O niche mówi Jeremiasz (48, 5, 6): In descensu

Oronaim hostes ululatum contritionis audierunt. Fugite .sal-

vate animas vestras. Wystpajc z miasta Corrozaim nie-

przyiaciele, to s diabli, wrodzy czowieka grzesznego, gos
s, prawi, skruszenia usyszeli, pospieszycie (?) si. A ka-

mo nas dzie i bycie dusze wasze zdrki (?) wrogów
waszych ( ochro )nili. Widzcie Boga mia zbawienie y idcie

wielikie syna Boego przyjani. Corrozaim wyprawia si

tajnica moja mnie a znamionaje si sir(ce) tajnymi grzechy

skalano i ot togo zba(wiciela) zymi vczyn(ki otpado?)

i w temto miecie Corrozaim we (?) wiekujem smiertn(em?

grzese zanu)rzone i utono. K niemu gda czowiek grze-

szny rospami(tai) stpi, tocu sam siebie wspomienie, s taj-

nego sirca (rzeki? gor)zkich sez za grzechy wylije i to

uznaje, kiegdy sgrzeszy, w kakie wrzemi sgrzeszy, kil-

kokro sgrzeszy, którymi grzechy twórca swego na gniew

powabi, a jakokoli to grzeszny czowiek uczyni, tako na-

gle sirce jego jemu doradzi, iby grzecha osta, swoich

grzechów sirdecznie aowa i (z)wit cyrekwi dziusia

zawoa: Veni domine et noli tardare, relasa fascinora ple-

bi tuae Israel. Toto i ie prawda, ie idzie tobie kroi zba-

wiciel, iby nas ot wieczne mierci zbawi.

A trzecie idzie tobie ubogi, iby ty w ubóstwie nie

styskowa. Jako prorok Dawid uznamionaw o jego silnem

ubóstwie wiadeczstwo da rzeka (Psalm 103, 24): Exivit

homo ad opus suum. Na które jako Jezus sam zjawia rze-

ka: Pauper sum ego et in laboribus a iuventute mea. To
ubogi królewic by, ie nie imia, gdzieby swoje gow
podkonit (ukasz 9, 58). Vulpes loveas habent et yo-

lucres coeli nidos, filius autem hominis non habet ubi

caput suum reclinet. I przeto ie nie imia w swem naro-

dzeni, gdzieby sw g(ow podkoni), togodla przed wo-

em a przed osem w jasikach (syn Boy? pooon) by.

Bo dziewica Maryja a pieluszek dobrych (w i<^ wrzemi?)
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nie imiala, a togodla ji we ze chustki ogar(ua. Invene-

ruiit) eum pannis involutum ot positum iu praosepe. Kale-

li ji, prawi (prorok, w chustki) ogarnioiiego, a w jaskach

pooonego. To wiem wielikie (ubóstwo krohi?) tak czsne-

go, i iest tako sniierue przyszcie i tako siuierne narodze-

nie (imia? ten?), jcne przez pocztka s bogiem ocera kro-

lewal. Toci jest, i idzie tobie kroi vbogi na to, iby ty

w ubóstwie nie styskowa.

A trzecie ihzie tobie kroi smierny, na to, iby ty nie

buja, iby onego bujnego króla dyaba nie naladowa...

Nie na(ladujray towarzy)stwa ludu i króla bujnego, ale

bdmy s towarzystwa króla sm(iernego i wy)sokoci kró-

lestwa niebie.skiego. Augustinus: An dubitas dicit ipse quod

non dabit (bona sua qui non) dedignatus est maa tua.

A wiem, prawi, rospaczasz czowiecze, (ie nie da) dobra

swego, jene si nie da przyj lichot czowieczych.

W czeme ty czowiecze moesz buja a tego, ie idzie

król smierny, nie chcesz pamita? i t. d.

KAZANIE V.

(ya dzie w. Trzech Króli).

Ubi est qui natus est rex Judeorum (Matth. 2, 2).

wity (ewangelista) trojaki skutek znamienity pokazuje

w tych we trzech królech pogaskich: jich dne krolewica

dziewic porodzonego pytanie; jich wierne ksiyca pokoj-

nego poznanie: Vidimus enim stellam in oriente; a jich ry-

che szczodre króla mocnego odarowanie: et venimus ado-

rare dominum. I mówi Ewangelista w. pod obrazem trzy

krolew pogaskich: Gdzie jest ten, jene si narodzi kroi

ydowski?

Bo pismo togo krolewica dziewic porodzonego w tro-

jakiem miecie pi.s(ania?) nazywa królem luda ydowskie-

go: w jego dziwnem narodzeni; w jego uciesznem wielikich

cud czynieni, a w jego trudnem umczeni. I pokazuje

Ewangelista, ize ten to kroi i krolewic niebieski w troja-

kiej rzeczy znamienitej ino wszytki króle mija. A to

w tem, i (iest miociwiej)szy; i jest mocniejszy; i jest
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szczedrzejszy. Uzna (wszy trze?...) króle pogascy królewica

i króla miociwego dziewic;], porodzonego, szli

niemie.szkajc (a gda ji) urzeli, nagle dary, zo-

to, kadzido a mirr (przede? odda?) pospieszyli, bo kroi

miociwiejszy; przed nim poklkli, (bo kroi mocniejszy);

dary jemu wzdali, bo kroi szczedrzejszy).

(A pirzwiej?) pokazuje nam Ewangelista w., i tento

kroi jest miociwiejszy, a to w rzeczy trojakiej. W miem wa-

bieni, izbychom pokut wiernie czynili. W dugiem czaka-

ni, izbychom si k niemu zadnie pospieszyli. W rychem
otpuszczeni, izbychom w jego mioci nie rospaczyli. O ka-

ko jest tyo króle mile powabi, i jim now (gwiazd? po-

ka)za i zjawi. A to ie niczs nie mieszkajc urzewszy

gwiaz(d w drog?) wstpili, drogi s nie otoyli, w czem

radzi Syna Boego suszali, i t. d.

KAZANIE VI.

(Na dzie Gromniczny).

Viderunt oculi mei salutare tuum. Te sowa pisze w.
ukasz na cze i na fa godom niniejszym, a s ta ista

sowa zmówiona ocem witym, jemu biesz imi Simeon,

wity, prawdziwy, bogobojny. A na tych sowiech (wy-

kad? pisa)nia aciskiego w polski jest taki: Widzicie pra-

wi oczy moji (zbawienie twoje) tocu syna twego. Tato so-

wa tento ociec wity Si(meon mówi przez) mi Bogu
Ocu waszemu, i iest sesa Syna swego na (zbawienie

po)kolenia czowieczego. I powiada nam dwoje w tych so-

wiech wity Simeon dwoje przezmiernie ucieszenie a Sy-

na Boego sawne przeiawienie. Dwoie przezmierne uciesze-

nie z widzenia Syna Boego, mówi Viderunt oculi mei.

Syna Boego sawne przejawienie (salutare tuum) tu gdzie

zbawienie twoje.

I powiada nam tento ociec wity Simeon swojo przez-

mierne ucieszenie ilko do widzenia. Bo mówi: widzicie

oczy moji zbawienie twoje. Rozmajite widzenie naazimy

w witem pisani Boga wszemogcego. Owa ji pirzwiej

widzia Habraham pod obrazem trzy my po drodze id-
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cego. A wtóre ji widzia Mojesz we krzu paajcego.

A trzecie ji widzia Ezechiel ua wysokiem stoicy siedzce-

go. A czwarte ji widzia witjty Jan pod obrazem barauca

smiernego. A pite ji widzia ten to ociec wity Simeon
pod obleczenim czowieczstwa...

Krócej wyoymy rzecz o kazaniach gnienieskich.

Nazywaj si tak, bo przechowuj si w bibliotece

kapitulnej gnienieskiej od wieku XV; wyszy one za
z rk Dominikana wielkopolskiego, który przy kocu Xl\*

wieku z aciskich i polskich wzorów tom kaza na wita
i witych sobie uoy. Kaza aciskich jest sto kilka;

polskich t3dko dziesi, krótszych i duszych, wypisanych

w pocztku i na kocu rkopisu, poczem rka póMOgo
XV wieku woya jeszcze ca formu spowiednicz po

polsku, najobszerniejsz, jak posiadamy. Kaza polskich

jest cztery na Boe Narodzenie, dwa na w. Jana Ewan-
gelist, po jednem o w. Janie Chrzcicielu, Maryi Magda-
lenie, "Wawrzycu i Bartomieju. I tu aluzyj do otoczenia,

do spoeczestwa polskiego bardzo mao; wspomina np.

o w. Bartomieju, e byt ksicego rodu „ale wy ji Bar-

todziejem nazywacie, a w tem wy barzo miego Chrysta

gniewacie". AVaniejsza inna aluzya. Wysawiajc w. Jana,

prawicego królowi Herodowi o zociach jego, cignie da-

lej: „a zaprawd — witokrzyski tekst uywa dawniej-

szego zawierne — na temto wiecie mao takich kapanów
najdzie i takie kaznodziejec, coby oni króle, ksita
i tee pany bogate o jich zo karali jo a snadci znami
tego jest, ici s dobrzy królewie, ksita i tee panowie,

a kaznodzieje s li, przezto ici oni o jich zo nie mie-

j kara je, a przezto oni to czerni, ici jim o bi-

skupstwo, o probostwo i o kapy pochlebuj".
Ju z tej próbki wida, jak rozwlekle nasz Domini-

kan wobec owego Benedyktyna pisze, jak si powtarza.

Odznacza si on równie wcielaniem opowiada rozmaitych;

tylko w kazaniu na w, Wawrzyca i na Mary „Magdo-
lan" wstrzymuje si od wszelkiego przytaczania legendy

samej. Zato uywa sobie na szczegóach nietylko legendo-

wych, lecz wrcz apokryficznych, np, w kazaniu na Boe
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Narodzenie. I tak opowiada on, jakto w. Józef „podug
obyczaja niewieciego ku Jej (Maryi) porodzeniu jest by
dwie babce wezwa, coci jest jednej byo na jimi Gebal

dziano a drugiej Salomee. Tako wic, gdy jest byo ród
nocy dnia niedzielnego, tedy wic Marya jest byo swego

synka porodzia i jestci ji Ona w jasy na troch siana po-

oya. A gdyci wic Marya jest bya swego synka mie-

go porodzia, tedy wic Gebal jestci to ona bya poznaa,

ie dziewica jest bya porodzia, a po porodzeniu jest ci

tee ona dziewic bya zostaa. A tako wic ona wieiikim

gosem jest bya Bogu chwa daa. Ale Salome jest ci ona

temuto bya nie wierzya i chciaa si jest ona swyma r-
kama dotkn tegoto miasta bya, tedy wic natychmiast

rce s jej byle usche. Ale wity angio jest si jej by
ukaza, arzekc tako k niej, iby si ona jej dziecitka by-

a dotkna, a jedno ona jest to bya uczynia, ae na-

tychmiast jest ona zdrowa bya". Nie zawadzi przypomnie,

e ju w polskiej pieni koldowej z koca XV wieku pro-

test przeciw tym drastycznym szczegóom podniesiono:

K a m a j c niektórzy mówi,
A w tem matce urgaj,
Aby tam niewiasty byy,

Któreby matce suyy,

prawda te, e wiaty ten protest przebrzmia bez echa,

e dalej w ow Zebel i Salomee wierzono, o któryci je-

szcze „Rozmylanie Przemyskie" szeroko rozprawia. Obok

tej bani o babkach powtarzaj Kazania gnienieskie po-

kikakro cudowne podanie o cesarzu Augucie i Sybyli,

o zjawieniu Ara Coeli i wytumaczeniu jego, jak w dzie

Boego Narodzenia .mdra królewna" do Oktawiana w sto

rycerzów przyjechaa i w onicy jego ukazaa mu na socu
okrg zoty, a w tym okrgu dziewic z dziecitkiem na

rku i usyszeli gos z niebios: to jest otarz niebieski,

„a tako wic tato jista królewna Sybila jestci ona temuto

jistemu cesarzewi tako bya rzeka, ici to dzieci jestci ono

wiksze, uili ty, kiekdy bdziesz i nad tob ono bdzie

mocniejsze, jeci dzieci dziewica porodzi, a po porodz-
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niue ona dziewic zostauio. A tako wic on cesarz ot

sieli miast (porównaj nasz zwrot: do siego roku), nie

dalei si on jest cesarzem zwa, ale on miemu Chrystowi

jestci on byl suy, a mirr z kadzidem jestci mu on ofia-

rowa byl". Tak to zrobiono Oktawiana chrzecijaninem,

tak samo Tyberyusza nawrócono: za])omnieli tylko Rzy-

mianie, co ich ma/lrzy cesarze uznali i poszli za wszete-

cznym, a okrutnym i gupim Neronem. Wiedz swoj
czerpie 'nasz Dominikan ze Zotej legendy dominika-

skiej, obowizujcej mimo steku potwornych nieraz ba-

ni; luminarzem nie by on zreszt, myli si nieraz

bardzo grubo, np. gdy twierdzi, e „ot stworzenia Ada-

mowego ae do Narodzenia Boego byo jest pin tysic

lat dwiecie lat i dziewi lat" i t. p.; albo naprzykad

cytujc sowa papiea Inocentego III, nazwa go .,ten-

to papie Innocencjusz nasz ociec wity jene jest by
po witem Pitrze trzeci". Kazania, w Ictórych history-

czny i symboliczny wykad nad moralnym przewaaj, s
przeróbk, nieraz dosownem tumaczeniem kaza, aci-
skich tego samego zbioru gnienieskiego albo i innych;

ale i aciskie kazania pochodz od autora Polaka, jak

wiadczyby np. ustp o edykcie Augusta, który w aci-
skim tekcie gnienieskim, jak i plenaryusza krakowskiego

brzmi (w tumaczeniu dosownem): cesarz August, panujc
nad caym wiatem, chcia wiedzie, ileby pastw, ziem,

grodów, wsi i ludzi na caym wiecie byo, i rozkaza, aby

wszyscy ludzie udawali si do miasta, z którego pochodz,

jakoby w ziemi sandomierskiej, lub w krakow-
skiej i tak w innych, i eby kady grosz srebrny pa-

nu, t. j. sdziemu owej ziemi, odda i si poddanym pano-

waniu rzymskiemu uzna" — z tego zrobi nasz Dominikan:

„A tako wic. gdy tento cesarz Augustu.^". jestci on by
w tento czas nadewszystkim wiatem pana by, tedy wic
chciaci jest on to by przewidzie, wiele jest on ziem,

miast, grodów, wsi i tee ludzi pod sob mia by, a tako

wic jestci on to by przykaza, aby w^szeliki czowiek do

tegoto miasta Bethlehem (!!!) przyszed by a z sob tto

da przyniós, jazci jest ona rzymskiemu cesarzewi da by-
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a miana." Takto obchodzi si nasz kaznodzieja ze swymi
ródami, opuszcza szczegóy, porównania, cytaty oryginau,

nie wymienia ici róde (np. synnej na cae rednie wieki

Historia sciolastica, t. j. komentarza do Pisma w. Piotra

Comestora
,

poeracza ksig), nawet w. Ambrozyusza;

opuszcza kwestye, które mu si^zbytecznemi wydaway, np.

skd wziy si jaseka w owej gospodzie i na co ona su-

ya, wycieczki przeciw stanom i ludziom i t. d., jednem

sowem obnia znacznie poziom wzoru aciskiego, jakby

si liczy ze zrozumieniem bardzoprymitywnej jeszcze gro-

madki. Zato jzyk jego, cio strasznie rozwleky, na-

brzmiay najniepotrzebniej dodatkami i partykuami, wcale

wiey i zrozumiay; 'najstarsze na nim szata zewntrzna
i pisownia.

Po najmniej pówiekowej przerwie spotykamy si z no-

wem polskiem kazaniem, w dzie Wszystkich witych
wypowiedzianem. Rónica midzy niem a poprzedniemi wi-
tokrzyskiemi i gnienieskiemi, wcale znaczna, postp wido-

czny; nie jest to ju suche streszczenie, ani niezdarne oma-

wianie aciskiego tekstu; odczuwamy si sowa, toczce-

go si gadko, wymow jak, czc ogniwa myli, spo-

jenie ich porzdne i porzdne tego uwydatnienie. Wzi-
wszy za tekst sowa Ewangelii (Mat. 5) o bogosawionych
zaczyna: „Nasz Pan Jezus Chrystus wiedzc, ee ludzie

jinako bogosawno mieni, nie jest, a jinako k niej

chc przyj, nie susza, raczy na pocztku swojego kaza-

nia j uznajmi, kieby bya, a potem rozkazowa, kakoby

k niej miano przyj. O temci tato jest Ewangelia wita,
ja przeto na dzie Wszech witych pooona, ee kady
z nich tako bydli, jako tuta wyoy Pan J. Chrystus

i nauczy, przeto k temu przyszed: aby my takie, chcemli

tamo tee przyj, tejto nauki si dziereli i tego rozka-

zania.

Na lepsze tekstu zrozumienie ma by to wiedziano,

ee byli mistrzewie, jako i dzisia s jich uczniewio— acz le

djabe mi.strze pobra— ju bogo albo bogosawiestwo

na dziwnych rzeczach kadli, a to sowie bogo: dobre,

miano je jinego ju nie chce ani moe, jako mówi: bogo
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tobie toto majc albo wiedzc. .leni nitnyili, ec temu blo-

^o. jon ma dosy jimienia a przyjcia, a to jest jich du-

sza, jako mówi e awd}' myl i mowa i robota a tych

jest bóg pienidz, wedug w. Pawa apostoa. Drudzy

mówili, ee bogo wirzchnia jest je a pi dobrze, a wie-

siou by a z niewiastami si obchodzi albo niewiecie

z otroki, a tych dzisia peen wiat, jich jest brzuch bóg,

jako mówi w. Pawe aposto" i t. d.

Wyoywszy, w czem wiat bogosawiestwo pokada,

a czem ono waciwie by powinno, naucza, jak do niego

przyj, pokor, udrczeniem, pokut i t. d., jak naley

cierpie przeciwnoci wszelkie, sromoty i obmowy i koczy:

„Patrze a zrozumiesz, czemu si ludzie ludmi sro-

maj, albo takie czemu si ludzie omowy lkaj. Prawda,

ee niegdy czowiek ma toczy, jako mówi, kalid omo-

we o sobie i o jinem, a to nie prze si, ale prze oczy, ji

by mogli, jego suchajc, polepszy si, aby nas nie ostali

prze omowe sucha; to jeno mamy, jako wydawa w.
Grzegorz, omówce wszdy koji, nie, aby o nas nie mówili,

ale by sn ludzi ot prawdy sw omow nie otrazili a ta-

ko tego samym kaznodziejam nabarziej trzeba, a potem

kalidemu. A ee ludzie koniecznej cyrekwie, to jest cza-

sów napoledniejszych, jako prorokowa w. Pawe, mieli

bj^ silno fa wieck ujci, a cze tego wiata miowa,
a czowiek, co najwicej miuje, o to si boji najwicej

i lka, przeto dyabe przywiód na ty nasze czasy silne

omowy a przygany i sromy. Baczy moe, kto ma rozum,

acz te zawdy tako byo, ee niadny suga Krystów

nie by przez przeciwiestwa. To mówi w. Augustyn

biskup.

„Otó na krotce masz o siedmiorym bogosawiestwie,

kie jest. Wiedze takie, ee niadny czowiek knim przyj

nie moe, jeno ali siedm miertnych grzechów zuje

z siebie a zwlecze. Bo przeciwo kalidej (t. j. bogoci, bo-

go.sawiestwu) grzech miertny osobnie bojuje^ ndzc du-

sz czowiecz. Owo ma bogosawi, bo ndza a bogo sto-

j przeciw sobie jako gorzkie a sodkie. Promy Pana Bo-

ga etc".
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Ton i tre kazania widniej z tej próbki dostatecznie;

kaznodzieja nie waha si przed porównaniami drastyczne-

mi (np. „twarda pokua, ale rozumna jest, jako na wrzód

albo na ran twarda a ostra ma albo dwiarstwo — t. j.

wir ^ i skrzyp — sitowie— na misy zmazane"), ale mówi

bardzo do rzeczy, dobitnió a jasno; moe zbiera nadto

wiele cytat z Ojców Kocioa; zreszt nie moglibymy mu
niczego wytkn, chyba pewien chód czy spokój, brak ar-

liwoci, który zdaje si znamienn cech dawnego kazno-

dziejstwa polskiego.

Wystpuje ona bardzo widocznie w ostatnim jego od-

pisku, w (niedokoczonym) zbiorku kaza—zdaje si domini-

kana Pawa Sarbiskiego, kaznodziei tumu poznaskiego

od r. 1555? — który z rkopisu wyda niedawno (r. 1899)

dr. B. Erzepki. S to kazania na wita i witych, poczy-

najce si od Wielkie] Nocy, a sigajce — ocalao bowiem

tylko osiem — do w. Stanisawa. Cytat mao, wycznie
niemal z Biblii, rzadko z Ojców Koicioa; opowiadania

usunite na bok; dla porówna tylko czerpie kaznodzieja

wedle naogu redniowiecznego z osobliwoci przyrody, po-

wie np. prosto, „jako pisz i kady to moe zna, i, gdzie

zoto kopi, tam pospolicie jest nierodzajna ziemia, takie

komu ronie imienie, którego dostawa przez akomstwo,

takowy nie bywa okfity we cnotach, krzecijaskich" i t. d.

albo: „Jamuna jest, jako magnes kamie, o którym tak

Plinius pisa, i magnes ma to przyrodzenie, i elazo ku

sobie cignie, a natychmiast skoczy do magnesa, trzymajc

si go barzo mocnie, tyme te obyczajem jamuna ci-

gnie- ku niebu serce czowiecze, które jest cikie, by e-
lazo" i t. d. To znowu porówna ludzi, nadtych prón chwa-

i dobrem o sobie mniemaniem, do zwierzcia, „które zo-

w chameleon, a jest o nim dosy pisma prawdziwego...

jedno toliko wiatrem ywi przeto te ma zawsze otworzy-

ste usta" i t. d.; to znowu prawi o spach, uciekajcych

przed wonnociami, albo porówna cnot z pszenic, a grzech

z cierniem: „grzech zasi kady po przodku jest brzydki

i te na ostatku, przeto jakoby ciernie, które, gdy ma
kwitn, tedy napierwej tarny wyrosta, potym wyrocie

Literatura religijna. 'J
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biao kwiecie, a naostatek z owo^o kwiecia owoc zy i kwa-

ny wyrostnie". Zreszt wykad cakiem popularny, cile

etyczny, sporów relif^ijnych nigdzie nie dotyka, jzyk po-

]rawny, pynny. Podobnych zbiorków przechowao si po

rkopisach nieco wicej, jest nj). podobny wykad Ewan-
gelij polski, od pierwszej niedzieli adwentowej do misopu-

slnej, napisany rów^nie przez nieznanego bliej kapana dla

królewny Zofii (córki Zygmunta Starego), zachowany w bi-

bliotece bawarskiej (uniwersytetu w Erlandze). Równocze-

nie jednak pojawiaj si w druku protestanckie postyle

Arsacyusza i Korwina, tworzce cao, tumaczenia pozna-

czyka, Ostafiego Trepki, niby dziaa burzce, w Królewcu

wystawione, za niemi nadcignie niebawem postyla Rejo-

wa, kalibru jeszcze ciszego, wzmocni pozycy Maeckiego,

tumaczenie postyll Lutrowej, ale i katolicy nie prónuj,

piesz Biaobrzeski, Wujek, za nimi najwikszy wreszcie,

Skarga. Lecz ten rozkwit kaznodziejstwa polskiego wykra-

cza poza ramy pracy niniejszej, powiconej wycznie lite-

raturze redniowiecznej, znanej najmniej, nie cenionej ani

badanej naleycie.

Zatrzymalimy si duej nad kazaniami polskiemi dla

jzyka; warto wic zaznaczy, e i w kazaniach aciskich

znachodzimy pozapisywane teksty polskie, mianowicie pie-

ni maryjn\^ch i wielkanocnych, kold i dekalogów. Kazno-

dzieja red nowieczny, jakby zamierza zrównoway zgubny

wpyw pieni wieckiej, wzywa i przed rozpoczciem ka-

zania, a nieraz i w toku jego, pobonych do odpiewania

z nim razem Bogurodzicy np.; w kazaniach wielkouocnych

stale piewa prastare pieni „Chrystus zmartwychwsta jest"

i „Przez Twoje wite zmartwychwstanie"; w kazaniu wi-
tecznem „wity Dusze, zawitaj k nam"; na Boe Naro-

dzenie „Zdrów bd, królu anielski"; w kazaniu wielko-

czwartkowem (o Wieczerzy Paskiej, o tych, którzy do niej

przystpi nie godni, wyliczanie wszelkich kategoryj grze-

szników), albo te i w kazaniu witecznem przytacza ka-

znodzieja dekalog rymowany, Dziesiciorgo, i kady wiersz

omawia: „Nie miej Boga jinego. Jedno mnie, twórca sa-

mego i t. d. To byy najpospolitsze, uwicone tradycy
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wsze zadawalnial si kaznodzieja tymi nielicznymi a krótki-

mi tekstami, e wprowadza pieni nowe, z niezwyk me-

lody, obszerne — przynajmniej w Wykadzie listów apo-

stolskich okoo r. 1446 czytamy zastrzeenie: „wykraczaj

przeciw temu duchowni tak zakonni, jak i wieccy, pie-

wajcy po kocioach i klasztorach raczej pieni teatralne,

ni chóralne, eby naród tem bawi... nie naley w sposób

trajedyj strzpi garda, aby w kociele teatralne syszano

melodye."

Inni naduywali kazalnicy jeszcze inaczej: z proto-

kuów biskupstwa poznaskiego, za gorliwego reformatora

karnoci rozlunionej, Andrzeja Bniskiego, wyjawiaj si

fakty, jak np. (r. 1450) Jan wikary z Pniewa natrzsa si

w gospodzie z kaza swojego proboszcza, Mikoaja, z któ-

rym yje w niezgodzie, pisze po pijanemu w gronie „bum-

kaków" wiersze na niego i ogasza je w kociele ku zgor-

szeniu wiernych; dwaj inni wikaryusze tame, Tomasz i Ma-

ternus, nie dosy, e udzielaj absolucyi za pienidze i pro-

wadz ycie gorszce, ale jeszcze z ambony obrzucaj obel-

gami tych, którzy si ich postpowaniem oburzaj.

Kazanie i pie miay nawet suy, jako rozsadnik hu-

sytyzmu; lady tego zostay nietylko po aktach konsy-

storskich (np. w Pocku oskarono r. 1449 plebana w Ba-

boszewie, e piewa na publicznych zebraniach pieni tej

treci, i lud pod obiema postaciami komunikowa winien),

ale w historyi i literaturze. W Maopolsce Spytek z Mel-

sztyna, w Wielkopolsce hardy Abraham ze Zbszyna pod-

trzymuj husytyzm, który jednak w narodzie odgosu nie

znajduje i ze mierci gównych popleczników natychmiast

upada, cho dugo jeszcze tu i owdzie si koace; groza

Abrahama podtrzymuje w Zbszynie husyckich ksiy (Jan

z Poznania midzy nimi), nawet w Pyzdrach omielaj si

dwaj mieszczanie wkra do kocioa, powywraca obrazy

witych i zawiesza je twarz do muru. Energia nowego

biskupa Andrzeja wykorzenia z gruntu te zachcianki, na-

wet Abraham wyprzysiga si husycyzmu — lecz niepra-

wda, eby a palono na stosie ksiy husyckich; zbyt po-
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spiesznie wypisa Dlufjjosz yczenia wasno zamiast faktu

istotnego, o którym akty konsystorskie nic a nic nio wie-

dz. Tnkwizycya dominikaska i wiecka ledzia gorliwie

wszelkit' objawy herezN — mimo to unik jeden rko-

pis kaznodziei jej bacznoci; jest to ten sam Anonim,

z którego w\'ej niejeden szczegó przytaczalimy. Rkopis
jego ocala tom atwiej, e ksidz - antor, unikajc moe
srogoci przeladowa, wcale umiarkowane stawia dania.
O Komunii pod obiema postaciami nawet mowy niema, ale

s wycieczki przeciwko zbytniemu kultowi Swityci: e
paszcz Mar3'i (relikwia w kociele w. Wita) wikszego

u Praan doznaje szacunku, ni Ciao Chrystusa; nie godzi

si wbrew postanowieniu Boemu wzywa pomocy wi-
tych (przy poogu — kobieta winna przecie w boleciach

rodzi); najwyraniej za przebija si husytyzm w daniu,
powtórzonem z czwartego artykuu „husyckiego" oczywi-

cie, by wadze wieckie, czuwajc tak gorliwie nad wy-

konaniem ustaw wieckich, poskramiay duchownych,
wykraczajcycli przeciw prawom Boym, tudzie, by nie

sucha Mszy witej, odprawianej przez jawnego grzeszni-

ka. O, gdyby dzi Pawe w.— woa on,—pisa ku Pola-

kom, znalazby moe wielu nierzdem grzeszcych, a mia-

nowicie ksiy nierzdników, którzy tym samym staj si

krz3'woprzysicami, i Mszy ich nie naleaoby sucha, co

najmniej tego, który jawny nierzdnik, ale nie dbaj o to

nasi panowie, chocia mocno grzesz, robic si uczestni-

kami tego przewinienia. Panowie rajce, kiedy karzecie wy-

stpców przeciw prawom ksig miejskich, tym bardziej po-

winnicie powciga sprzeciwiajcych si prawom Chry-

stusowym. Na innem miejscu woa: Chrystus da nam l<si-

om przykad, abymy sowo Boe ludowi przepowiadali,

a nie tylko dziesiciny chwytali tak my duchowni, gdy

nie bdziemy blisi Chrystusowi-macicy, bdziemy obrzy-

dliwsi, ni inni ludzie; duchowny, nie umiejcy kaza, któ-

rym urzdem poywa jamuny chrzecija-
skiej?" (wasne jego wyrazy polskie, wpisane w tekst a-

ciski).
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Takie kazanie mona byo prawi wanie w Zbsz}'-

niii lub Kiebowie, jeli nie na Melsztynie. Przecie to

Abraham Zbski wyda haso na zjedzie sieradzkim wobec

licznego zgromadzenia szlacheckiego (r. 1435), by zaprze-

sta pacenia dziesicin biskupowi i duchowiestwu, co je-

dnak inni uznali za herezy i sprzeciwianie si wierze ka-

tolickiej. Wikary z Nieproszewa twierdzi (r. 1440), e do-

bry laik moe przez zasugi swoje przemieni Ciao Pa-
skie, zarówno jak zy ksidz — rzecz Cakiem niekatolicka,

znamy przykad w dziejach Rzymskich o mu, co unika

Mszy w. nieprawego kapana, jak on sam ugasi dotkliwe

pragnienie wod, najsodsz, chocia wytryskaa przez szcz-

k psa zdechego.

Aluzyj jawnych do czasu i miejsca brak jednak za-

zwyczaj po nasz3'^ch kazaniach redniowiecznych; mona
cae wielkie zbiory czyta i ani domyli si, kiedy i kto

lub gdzie móg je pisa. Wyjtkowo znajdziemy albo la-

ment z powodu klski Warneskiej, wyraony z nadziej,

e wróci jeszcze król-bohater; albo sarkanie na Czechów-

husytów, np. e niszcz krzye i Boe mki po drogach,

inny kaznodzieja westchnie: co za przemiany zadziwiajce

na wiecie, byli niegdy Czesi wierni chrzecijanie, teraz

przewrotni; bya u nich siedziba cesarska, niema jej teraz;

gdzie dawniej kwito studyum powszechne (uniwersytet),

teraz ono zniszczone. Inny wspomni o ydach lskich

i krakow skich. kujcych Hosty w. r. 1453, przewiód

Kapistran we Wrocawiu, e ydów o to mczono, u nas

nie zrobiono im nic, bo nie mia za sob Kapistran ramie-

nia wieckiego, nad czem nieraz w kazaniach wasnych
utyskiwa. Lecz takie aluzye historyczne czy aktualne, to

zawsze tylko wyjtkowe; nawet przykadów dobieraj bar-

dzo rzadko z historyi polskiej, np. na potwierdzenie tego,

e, z dobrym przestajc, dobrym si stajesz, przytoczy . p.

króla Wad^^sawa, który, nim si przycz\^ do mdrców
korony polskiej, by gupim, t. j. niewiernym, lecz gdy do

nich przystpi a oni go obrali, sta si mdrym chrzecija-

ninem; czasem wspomni o Kazimierzu Mnichu, najczciej

jeszcze o w. Stanisawie.
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Nawei w kazaniach przygodnych, np. nad grobom,

czyim lub przy fostach jakich, otwarcia uniwersytetu i t. p.

szczegóów unikaj t\. Alegorya i mistycyzm zawladut^y wszy-

stkiem; sadz si na najdziwniejsze pomysy, nji. prawi
o dwunastu stanach ludzkich, aby je z dwunastu Aposto-

ami czy — unikn tylko rzeczywistoci. Kazanie nad

zwokami arcybiskupa uo tak, e za drobniutk prze-

mian kilku sów ujdzie i za kazanie pogrzebowe dla kró-

lowej — wyjtkowo Pawe Zatorczyk wylicza pobone
sprawy Wadysawa Jagiey, albo kanonik poznaski Mi-

koaj Czytczan w kazaniu na pogrzebie biskupa askarza
szczegóy yciowe, z Pawem Wodkowicem i biskupem

Wyszem, przytoczy. Nie osobisto jest cech caego re-

dniowiecza.

Pomimo tej nieosobistoci, albo wanie moe dla niej,

utrzymyway si te zbiory dugo w uywaniu; nietyl-

ko korzysta z nich cay wiek XV i wiila, jak gorli-

wcy niszczyli je cigem uywaniem, lecz niejeden z nich

suy i potrzebom XVI wieku, wdrujc z rk do rk
i wracajc do celi kaznodziei, z której go wypoyczano;

liczne przypiski wacicieli póniejszych, glosy polskie i nie-

mieckie z XVI wieku, wiadcz o tern wymownie.

AVspomnijmy nakoniec i o „formie spowiedniczej**,

która nieraz kazanie samo zastpowaa, jeeli ksidz czu

si zdolnym do W3'kadu Ewangelii, jeeli nie goci u nie-

go mnich, któryby go wyrczy, jak ów Micha z Janowca,

jedcy po caej okolicy. Teksty jej licznie si dochoway,

najpeniejsze s dwa, jeden z pocztku XV wieku w ple-

uaryuszu krakowskim, drugi z drugiej jego poowy, woo-
ny na osobnych kartkach do kaza gnienieskich. Za-

cz3'na od sów wstpnych: Ojciec, Syn, Duch w., wsze je-

den gospodzin, racz by ze mn i z wami ze wszemi, by

si to stao, co damy u miego Pana Boga, rzeczicie

wszyscij. Amen. (Rozszerzano zwykle te sowa: Moc Boga

Ojca, mdro Syna Jego, dar i aska Ducha w. i t. d.).

Tu powstawszy (w kociele wtedy i na ziemi siedzia-

no) wszyscy posuchajcie w. Ewangelii, która si tak wy-

kada prostym wykadem. Przed wykadem, kazaniem, pro-
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si ksidz o pomoc Bo i ask Maryi, eby nie wyboczy
w trudnem zadaniu, przechodzcem jego siy. Potem wzy-

wa do modów powszech nycli za ywe i umare, za du-

chownycli i wieckicli, za jtyci w niewoli, za kobiety ro-

dzce, za dusze czycowe, za dusze puste, które nie maj
adnego wspomnienia, ale si na nas ogldaj, woajc,
zlutujcie si nad nami, acz nic ale (przynajmniej) wy krze-

cijanie przyjaciele naszy. Nastpuje spowied powszechna:

Kaj si Bogu i t. d., albo ja grzeszny spowiadam si, al-

bo my grzeszni spowiadamy si i t. d., z modlitwami i bi-

ciem si w piersi. Zatym was Panu Bogu poruczam, pro-

cie Pana Boga za nas kapany, a my te za was. Poczem

owiadcza, czy zachodz „w tym tygodni" wita i wymie-

nia tych, którzy wyklci. Przytem odczytuje i dekalog

wierszowany i osobno poleca „askam" dobrodzieje, poda-

wce kocioa, lecych na cmentarzu i w kociele. To byy
zasadnicze czci formuy i kazania, zmieniajce si nader

mao w brzmieniu, czy w nastpstwie.
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Poozya X\' wielcii: bogactwo poezyi religijnej; ubóstwo wieckiej. — Wyli-

czenie zaliytków .wieckich. — Poezya religijna: pie najdawniejsza Bogu-

rodzica. — Kiedy i gdzie napisana, z jakich okolicznoci wysnuta? -- Dru-

ga jej pie skadowa.

la polsk literatur redniowieczn, pón, bo datujc
mniej wicej dopiero od poowy XIV wieku, a ubog,
bo niesamoistn, skadaj si przewanie tumaczenia

z czeskiego, aciskiego i niemieckiego; tumaczenia mo-
dlitw, kaza, Pisma w., legend, traktatów ascetycznych,

regu zakonnych, wreszcie praw krajowych i miejskich.

Utwory na poy lub cakiem oryginalne znachodzimy tylko

midzy kazaniami, szczególniej za w pieni kocielnej, re-

ligijnej i wieckiej; z ostatniej ocalao ledwie kilka zabyt-

ków, nierównie wicej z pierwszych.

Tylko w pieni kocielnej i religijnej moe te litera-

tura polska redniowieczna, cho poniekd rywalizowa

z niemieck i czesk, zostajc poza niemi jak najdalej

w kadym innym dziale pracy umysowej w narodowym
jzyku. Susznie wic naley si baczne zbieranie i opraco-

wanie pomnikom tej pieni, tem bardziej, e niektóre z nich

nie zaginy w pamici nowszych czasów, e, gdy caa re-

dniowieczna literatura dla wieków nastpnych zupenie

istnie przestaa, tak e pocztków literatury poza XVI wie-

kiem nawet nie zauwaono, pie kocielna i religijna po dzi

dzie nie przerwaa cakowicie tradycyi redniowiecznej.
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Wszechstronne badunia pitnastego wiekn, mianowi-

cie liczne publikacje ródowe, pogbiaj i rozwiecaj co-

raz to wicej jego to historyczne, wyjaniaj charaktery,

sytuacye, stosunki ekonomiczne, kocielne, pastwowe, ale

przeszo to zaklta niby, wasnem ywem sowem, zdaje

si, nie odezwaa si nigdy, — grubo warstwy aciny przy-

kryway j tak szczelnie, e si z pod nich jzyk narodo-

wy wydosta nie móg: uprzedzenie, którego si pozby
naley, chcc w dziejach kultury tego wieku narodowemu
jzykowi przynalene wskaza stanowisko. "Wszechwadza

aciny jest bowiem tylko uud, prz3^sania stosunki rzeczy-

wiste; panowaa ona, nie przeczymy, ale na pimie, nigdy

w mowie; tylko w kacie uczonej, nie w narodzie; w szkole,

nie w yciu. Stosy aciny, które wiek pitnasty w Polsce

zapisa, kroniki, akta, kazania, wiersze, ka nam zapomi-

na, e znajomo aciny w tym wieku o wiele mniej ogól-

n by moga, ni w nastpnym, gdzie tyle szkó i ksi-

ek nabycie jej nawet kobietom i rzemielnikom uatwiao.

Jeszcze na pocztku XVI wieku, w r. 1515, kanclerz Krzy-

sztof Szydowiecki, zaproszony i powitany przez rektora

wszechnicy w jzyku aciskim, odpowiada po polsku so-

wami: „ja, jako Polak, a wicej w polskiej rzeczy
(t. j. mowie), ni w aciskiej, zwyczajony it. d.",

jeeli tak mówi o sobie pierwszy urzdnik pastwa, jake
byo niej? Ludzie wieccy, kobiety mianowicie, aciny nie

uywali, ale ich raptularze, ksiki do naboestwa i podo-

bne polskie rzeczy zaginy; zostay tylko owe akta i fo-

lianty, które spisywali wycznie acy, t. j. klerycy, a dla

nich to, niby odcitych od narodu, acina jedynie istniaa,

jako jzyk, którego uycie samo o wyksztaceniu, o stu-

dyach wiadczyo; ich to wzrokiem patrzymy dotd i my
na wiek XV i jego polszczyzn. Rzeczami w mowie „po-

spolitej" (vnlgaris) oni gardzili; przepisywacz np., który

poda aciski tekst wiersza o Grunwaldzie, zaznaczy

wprawdzie, e nastpuje teraz polski, ale ani pomyla
o tem, aby go równie przytoczy. acina, jzyk ogady,

nauki i wiata, ca ich uwag pocliania, i, gdyby kto

okoo r. 1470 to\v,n-7vs wn Dugosza i podobnych mu m-
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ów podiil b^- ówczesny wiersz polski o mierci i pokaza,
e i po polsku mona co piknie, mdrze i pobonie wy-
sowi, byby ich nie mniej zadziwi, jak — wedle opowia-

dania Jea — okoo r. 1840 Zamoyski towarzystwo podol-

skie, gdy, uznajcemu tylko francuskie, polski romans Kra-

szewskiego pierwszy odczyta. Dodamy nawiasem, e na-

wet midzy akami i mistrzami, mimo jednostronnego za-

lepienia w acinie, odzywaa si przecie mio i posza-

nowanie jzyka narodowego, cienie od sztucznej sfery

aciskiej ku narodowej; inaczej nie umiemy sobie wytó-
maczy licznych glos polskich w tekstach takich nawet

utworów aciskich, do których przystpowa, kto ju zu-

penie wada acin, te glosy nie wyjania}^ mu niczego,

chodzio mu raczej o to, jakby co podobnego i po polsku

wyrazi; i nie zostawili mistrze krakowscy pikniejszego

pomnika dbaoci o jzyk narodowy, jak gdy poprawili

przekad polski sowniczka biblijnego, tak zwanego m a-

m o t r e k t a.

Jak brak polskich j)isanych kaza niczego nie do-

wodzi, podobnie brak polskich vrierszy pisanych
nie wycza moliwoci, e wiek pitnasty znaczn ich

liczb posiada.

Otó jedno uprzedzenie, które sami wspóczeni wy-

woali, piszc wycznie po acinie; inne powstao póniej,

dla krótkiej pamici XVI wieku i ywej a trwaej niech-

ci, jak ku XVI odczuwa. Przyczyny tej niechci jasne:

czy protestant, czy humanista, obaj gardzili wiekiem XV,
ów dla zabobonów, ten dla barbarzystwa; ale szczególniej

zarzut ostatni by zupenie niesuszny: aden wiek poprzedni

nie zrobi tyle dla wiedzy i owiaty, co wanie XV,

a o upadku nauk i wyksztacenia chyba ten mówi moe,

kto wieku tego w jego pracy nigdy nie ledzi. Niepomny

na to i niewdziczny humanista od siebie i swoich now
er liczy; w Polsce wystpuje nawet z pretensy, e do-

piero od jego czasów polski wiersz nasta. I rzeczywicie,

chtnie przyznamy Kochanowskiemu, e na skale piknej

KaUiopy „dotychraiast nie byo znaku polskiej stopy",

ale niepami mu wytkniemy, gdy, poprzedników wylicza-
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P o e z y i przed nim rzeczywicie nie byo, ale wiersze
takie, jak tych trzech, dawno przed nim pisano; wrcz za
razi wzmianka o Górnickim, którego wtedy chyba grze-

czno i catnaradcric poet nazwa mogy. Otó znowu
uprzedzenie, które od Reja wierszopisarstwo datuje, jakby
ono z gowy jego, niby nowa Minerwa, samorzutnie wy-
stpio; Rej tymczasem przej wiele gotowego od poprze-

dników, a zasuga jego ogranicza si do tego, e niezmordowa-
nie tyle tak rónorakich rzeczy pisa, e o wielkie kompo-
zycye pierwszy si kusi, e wiata, jak poprzednicy, pod
korzec nie chowa.

Warujc wic ju XV" wiekowi wywiczenie wiersza

polskiego, stworzenie dla niego formy i wysowienia, po-

staramy si ogarn t spucizn literack. Wypadaoby j
jiodzieli na dwie grupy: wierszy wieckich i religijnych;

powstan przez to bardzo nierówne dziay, a *przy religij-

nym nastroju, jakiego produkcya literacka redniowieczna

tak atwo nabiera, trudno nieraz wiersz wiecki od religij-

nego odczy. Uporawszy si wic w krótkoci z grup
pierwsz, zajmiemy si przewanie drug.

Wiersze treci wieckiej zastpoway najwicej dzisiej-

sze gazety, a raczej nadzwyczajne ich dodatki: kade wa-

ne, wstrzsajce zdarzenie, ujte w relacy wierszowan,

rozchodzio si po kraju. Zatargi z Zakonem, Grunwald,

Chojnice i Toru, Warn, wypraw Woosk, walki z Ta-

tarami i t. d., a do zabicia Tczyskiego r. 1461, lub ci-
cia Krzysztofa Szafraca r. 1482, wszystko ogaszay pie-

ni, z których nam nic nie ocalao, prócz nagówku lub

urywku; jeden tekst," pierwszy odgos niechci stanowej

w Polsce, dotd z nich znamy, gdy tre ich do rkopi-

sów ascetycznych, których najwicej z tego wieku posia-

damy, wcale si nie nadawaa; autorów tych pieni nawet

wspóczeni z trudemby mogli byli odszuka; form ich

by najczciej ów uwicony epiki redniowiecznej

omiozgoskowy dwuwiersz rymowany, np. w Grundwald-

skiej:
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Hej Polanie, z Bogiem na nie,

Ju nam Litwy nie dostanie,

lub jakiej tureckiej, nasi:

Byli Turkom groni kiedy,

A có po tem, kiedy nie dzi.

Oprócz wierszy historycznych, kryy pierwsze „bal-

lady" midzy ludem, do których motywów gównie Za-

chód dostarcza, ballady o uwodzicielu, jak pani pana za-

bia, o powrocie upiora-koclianka i podobne.

Mionemi pieniami rkopisów równie nie profano-

wano; zachoway nam si wic przypadkowo lune strofy, np.

Ach, mio, co uczynia,

Ee mi tak olepia,

Eem si na mio poda,

Jako bych nikogo na wiecie zna;

inna:

Miuj, mia, miuj wiernie;

Mjej go w sercu zawdy pewnie.

Wiernie mienim, nie przemienim.

Kto to wzdruszy,

Dyabe bd pan jego duszy.

moe te wiersz, poczynajcy si:

Nigdym temu wierzy nie chcia,

Bych kiedy tak miowa miait. d.

i inny uamek, zaczynajcy sowami:

Dawnom zwiedzi cudze strony,

Czechy, Wochy i Morawy,

Strawiem jimienia wiele,

Szukajcy sobie miej,

Nie nalazem, ali ninie

Nalazem ja swej luboci i t. d.

Znamy te wiersz miosny aka krakowskiego, mie-

szajcy polskie z acin, ale w dalszym cigu zupenie a-
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ciiiski. Ta te wspomnie mona o piosnkach ludowych,

O sowiku, Lipka, z których tylko nazwa lub melodya za-

znaczona; przeciw caej za masie pieni ludowych, wesel-

nych, piewanych przy tacach, doynkach, w noc wi-
tojask i t. d. walczy duchowiestwo energicznie, jako

przeciw utworom bawochwalczym, dyabelskim. Z wierszy

dydaktycznych posiadamy wiersz mistrza i rektora kra-

kowskiego, Parkosza z órawicy, polecajcy „obiecado"

(abecado) jego wynalazku, okoo r. 1440. Znacznie dawniej-

szy jest wiersz Zoty o zachowaniu si przy stole, o któ-

rym niej pomówimy; wiersze o maestwie w urywkach;

wiersze kalendarzowe, wymieniajce gównie wita doro-

czne lub posty; rymowane przysowia tu take nale, —
przytacza je najczciej dopiero wiek XVI, ale, e kryy
o wiele dawniej, dowodz rkopisy XV wieku, w których

czytam}^ np.

Górze temu na dworze, komu si leczy, górze!"

(górze t^de, co biada), lub pod r. 1447:

Tak mówi sówka: sobie rzy owka.

Wicej naturalnie wierszy satyrycznych, w którj^ch

wiek XV tak si lubowa; najdawniejszy ów niedokoczony,

z samego pocztku wieku:

Kapanie, chcesz polepszy dusze swej.

Nie mów czsto: piwa nalej.

Bo piwo jest dziwny olej.

Wic z nich kamaj (t. j. szydz) chopi

Arzekc: szaleni popi.

Takimi i podobnymi wierszami koczy kopista mo-
zolne przepisywania ciko uczonych dzie, np.

Dum bibo piwo,

Stat mihi kolano krz3nvo,

albo (r. 14 GO).

Ach! miy Boe, to boli,

Kiedy chop kijem gow goli,
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Ale barziej boli,

Kiedy mila inszego woli,

Miy Boe, daj pokój, mir,

A k temu pokrtk^ chleba i czeski syr.

Dalej, z koca stulecia—wiersz na chopów, jak „chy-

trze bydl (t. j. yj) z pany... a robi silno obudnie";

znalelimy w znacznie modszym rkopisie okoo r. IGOO

podobny wiersz, zmieniony i rozszerzony, który tu podaje-

my, chocia to moe nie wyrób XV wieku, w kadym ra-

zie bardzo do niego zbliony, najstarsza pewnie satyra

szlacheckiej Polski:

Opisanie przeehernej i sztucznej natury chopskiej
przeciwko panom swoim.

Kmiecie s dziwne stworzenie,

Bo w nich adnego statku nie.

Widz si wielkiej prostoci,

Ale w nich wiele chytroci.

Chodzi jako prawy woek,
Ale jest chytry pachoek.
Chytrszy, nili czowiek iny,

Nosi rad chybne nowiny.

Czyni sobie dziwne kroje,

Gdy wywodzi pana w pole.

Masz wprzód do kmiecia kadego,

da mie pana nowego.

Pochlebstwem si rad obchodzi,

Pana swego czsto szkodzi.

Kiedy panu dzie odrabia,
Co gorszy dobytek wprzga.
Arobizawszeobudnie,
Idzie robi pod poudnie.
Na roli czsto postawa,
Inszym pogorszenie dawa.

Pug pizewróci, tylcem k 1 e k c e,

Rzekomo pug robi nie chce.
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Wytrzsa nainylnie kliny,
By szed do asa po iny.
/Albo je wgrzebie pod brózd,

By i do asa po rózg.

A gdy pana nie na roli,

L i c li m a n i kmie po swej woli.

Gdy pan przyglda roboty,

Robi kmie dla swej sromoty.

Przeciw wi do chrósta biey,

Za krzem wygldajc ley.
Lecz, gdy blizko pana czuje,

Tedy wielmi przytyskuje.

Ale kiedy daleko pan.

Tedy woy stanowi sam.

A gdy panu rol orze,

Tylko z wierzchu on porze.

Gdy pan podle puga chodzi.

Kmie si na parobka grozi.

Aby tym rychlej pogania,

Iby mu pan nie przygania.

Czelad od pana odwabia.

Do innego j przywabia.

Przyniesie panu kur dwoje,

A chce zapi tyle troje.

Drugi zerwie z gniazda kwoczk.

Przyniesie panu za poczt.

Z plewami rad owies nosi,

Gdy za win pana prosi.

Zagrodnicy te otrowie

ICradn w gumnie i w stodole.

A tak to ju wiedz pewnie,

e kmie nieprzyjaje wiernie.

Przed oczyma rzekomo przyj aje,

W nim nie przyjani za jaje M-

') N i e znaczy tyo, co iiioma: p r zy j a j e= sprzyja; 1 i c h ni a n i=
robi licho, mitiy; przociaw, w rkopisie przeciwszy ; \vicliui=

bardzo: z a k r z c ni = za krzakiem.



Ekonoraska to wprawdzie poezya, ale cay wiek prze-

trwaa, przynajraniej ustpy, wydrukowane pismem roz-

stawiouem, powtarzaj sio we wspomnianym powyej wier-

^;zu, pochodzcym pewnie z koca XV wieku. Tu, zdaje

si, nawet nazwisko autora wskazaby mona; przynajmniej

w wierszu Jaciskim z czasu okoo r. 1400, midzy wiel-

kopolskimi iKiiiaiiii wynii(Miiony te Scibor niejaki (Po-

niecki?):

Za nim pieszy ów Scibor, wesoy i dworny,

Co wierszami polskiemi arty stroi umie,

który wic móg i t skarg panów na przebiegi chopskie,

pierwszy odgos walki socyalnej w polskim jzyku, uj
w wiersz, cho nieforerany, z lichymi rymami, niedbale

sklecony. Po Sciborze naley na tem polu wymieni owe-

go Korybuta Koszj^rskiego, zmarego r. 1528; opój to i ko-

stera, ale zarazem muzyk i poeta, zwany wówczas rozko-

sz dworu i cudem natury, którego artami i figlami cae

ksigi napeniby mona: w cigu nieprzerwanym, po Ko-

szyrskim nakoniec i Rej wystpuje, na którego moe nie-

jeden art lub rys z Koszyrskiego przeniesiono.

Za te olbrzymie luki i braki wierszy treci wieckiej

wynagradza nas sowicie poezya religijna, której pomniki

tak s liczne i rónorodne, tak cile czasem, treci i form
z sob zczone, e dozwalaj nam poruszy i rozwiza
cay szereg pyta ogólnych, do których teraz przystpuje-

my. Zaczynamy od najdawniejszych, od Bogurodzicy.

Czasy saskie, czasy grubego zastoju i zamtu ogól-

nego pofaszoway cakowicie i sam sens dziejów polskich;

znif^prawiy naród dzielny, mylcy, wyksztacony w ludzi,

^dobrych do wypitki — dobr3''ch do wybitki", bez myli,

wiedzy i ogady; rozszerzyy si te hasa zawadyackie nawet

za granic i wmówiy w siebie, e „Polak, Wgier dwa

bratanki, jak do kord, tak do szklanki". O waciwym
.stosunku Polaka i Wgra prawi jednak dzieje zupenie

inaczej.

W te dzieje dawne nie przenomy najnowszych sym-

patyj. czy antypatyj. Dzisiejsi Wgrzy, naj brutal niej si czci-
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ciele zasady siJy przed prawem, której zreszt ani nie wy-

mylili, ani sformalowali, yjc zawsze cadzym dorobkiem,

mog by wstrtni, gdy si nad Sowakami zncaj, lub

si nam w Morskie Oko wrywaj; pomimo to jednak nie za-

pomnimy nigdy, e na najwietniejszych kartach dziejów

polskich spotykamy si stale z Wgrami. I tak do blasku

szkoy Jagielloskiej prz^^czynia si wpyw, jaki ona na

modzie wgiersk przez dwa niemal stulecia wywieraa;

mistrze krakowscy przesiadywali i na Wgrzech, wiedza

czya oba kraje i ludy. To znowu naród szlachecki zapa-

trywa si na swobody wgierskie: kiedy jeszcze patrymo-

nialna wadza Piastów ciya nad szlacht polsk, wymu-
sili ju Wgrzy „zot bull" na sabym a nieopatrznym

Andrzeju, i wzoroway si na niej roszczenia szlachty pol-

skiej, a wgierskie „rokosze" przeniosy si póniej i do

naszego „orszagu" (kraju). Wgierscy Andegaweczycy na

tronie polskim, Jagiellonowie na tronie wgierskim coraz

bardziej zacieniali wzy midzy obydwoma krajami; a cho
hufce wgierskie modego lwa marnie pod Warn opuciy,

rozbrzmiaa wtedy chwaa ora polskiego po raz pierwszy

na cae chrzecijastwo poudniowe. Wic nie „hungari-

cum", co to za Karpatami si rodzio, a w' Polsce umierao,

ani te sama szabla krz^^wa i jej ^kiereszowania", ani kon-

tusze, bizuny i hajduki wyraa}^ treci i ducha sto-

sunków wgierskopolskich. Wspózawodniczyy oba narody

w szlachetnym wysiku: jeli Polacy Wgrom wypomina
mog królów i wojowników, od Zawiszy i Warnecz3'ka,

a po czasy Bema i legionu polskiego, to i w dziejach

polskich wyryy lady niezatarte, przejmujce nas gbo-
kiem wzruszeniem, postaci wgierskie, a imiona ich zapi-

sane zotemi zgoskami. Do króla-bohatera, mianem i rze-

cz, porywajcego zgnuniay naród w twarde boje, i do

królowej, skadajcej ofiar z serca i rki dla podwalin no-

wego gmachu pastwowego, a z klejnotów swoich dla

wzniesienia nowego gmachu wiedzy i wiary, przybywa

witobliwa dziewica-maonka, urocza posta niewiecia,

której lad w dziejach umysowoci polskiej niemniej gbo-
ko utkwi; obok Batorego i Jadwigi staje godnie Kinga.

I.itLTatura religijna. 10
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Smutno i przykre s dzieje jej rodu: dyuasty Arpa-

dów wgierskich cechuj, jak adn inn, walki bratobój-

cze, przewijajce si w nieszkoczonem pamie przez cay
XII i XIII wiek, a; do wj^ganicia dynastyi. Od zawici,

walk i intryg midzy brami, midzy ojcami i synami

i t. d., odbija jednak tem janiej w XIII wieku szereg nie-

wiast arpadskich: adna inna dynastya nie wydaa równo-

czenie tylu witych paskich. Góruj midzy nimi: w. El-

bieta, oddana do Turyngii, Magorzata, zmara w klaszto-

rze, Kinga i Helena (Jolenta), oddane do Polski, Konstan-

cya—na Ru, cztery siostry, jedna witsza od drugiej.

Rodzinne zwizki Arpadów z Piastami sigay X wie-

ku; Piastówna, Biaa Knigini, co to i ma, i Wgry cae
dzierya w silnej, mskiej swej doni, bya przecie matk
Stefana witego. W XIII wieku spowodoway roszczenia

wgierskie do Halicza i Wodzimierza, którym siy lekko-

mylnego Andrzeja bynajmniej nie sprostay, nowe zwizki

matrymonialne midzy Arpadami i Piastami: syna Kolo-

mana, któremu Halicz przeznacza, wyswata dla utrwale-

nia na chwiejnym bardzo stolcu halickim, opartym waci-
wie tylko na zaodze wgierskiej, ojciec Andrzej z córk
Leszka Biaego, Salome. Modej parze bynajmniej si wie-

tnie nie wiodo; naleao j i z wizienia ruskiego ratowa,

zamiast coby na Haliczu uywaa; antagonizm narodowy

i wyznaniowy nie da sio bowiem nigdy zaegna, nie po-

moga i dzielno osobista Kolomana, której znakomite do-

wody zoy on póniej na polu strasznej klski pod Mohi,

gdzie Tatarzy znieli wojska wgierskie, nie pomóg i spryt

zabiegliwej Salomei: oboje byli jeszcze za modzi na tak

cikie zadanie, i zanadto sabo podtrzymywa ich An-

drzej, gonicy za tytuem króla jerozolimskiego, a ogaaca-

jcy Wgry z ostatnich zasobów. Otó na dworze budzi-

skim, gdzie z koniecznoci przebywaa „królowa halicka"

in partibus, upatrzya Salome narzeczon dla brata, Bo-

lesawa, maopolskiego ksicia, midzy córkami szwagra.

Beli, który po walkach z ojcem Andrzejem i po mierci

jego tron nakoniec spokojnie osign i w rzadkiej, a przy-

kadnej zgodzie z Kolomanem do mierci wytrwa. Dla
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ksicia krakowskiego partya wgierska moga si wcale

wietn wydawa. Dwór wgierski uchodzi za nadzwyczaj

bogaty: gdy Niemka, ona Andrzeja, W3'dawaa córk El-
biet do Turyngii, olnia posów turynskich hojnoci
swych darów i wyprawy, a obiecywaa na przyszo nie-

skoczenie wicej. Skoczyo si wprawdzie na obietnicach,

gdy niebawem znienawidzon Niemk zabili Wgrowie;
Andrzej w strasznej lekkomylnoci roztrwoni wprawdzie

skarby wasne i cudze, lecz zabiegliwy Bela zagospodaro-

wywa si znakomicie, i suty posag i wyprawa miay córce

królewskiej towarzyszy.

Byo w^tedy w zwyczaju, e przyszli wiekrowie za-

bierali od najwczeniejszych lat, nieraz z kolebki nawet,

przysz „zew'' czy „niewiast" do siebie, wj^chowywali

j z synem, osigajc przez to i pewno zwizku, i nawy-

knienie .niewiasty" do obcego otoczenia, tem potrzebniej-

sze w czasach, gdzie ani jeden jzyk, ani jednolita ogada
równego pitna na rónych dworach jeszcze nie wyciskay.

Tak i trzechletni Salomee z Krakowa wywieziono i razem

z niewiele starszym Kolomanem wychowywano; podobnie

Elbiet wyprawiono w dziecicym wieku do Turyngii; tak

samo wystaraa si teraz zabiegliwa Salome, by King
czyli Kunegund — bo j ona midzy córkami Beli wybra-

a — jak najwczeniej do Krakowa odstawi. Partya ta na

dworze budziskim nie wszystkim widocznie do smaku
przypadaa. Sama matka, Marya, córka bizantyjskiego ce-

sarza, a ród swój od Nerona i w. Katarzyny wywodzca,
pewnie si krzywia na zwizek z modziutkim ksiciem

krakowskim, zostajcy pod opiek Rusinki, Grzymisawy,

wdowy-matki, niszym w godnoci, a wobec roszcze in-

nych Piastów, nie koniecznie i w Krakowie pewnym — do-

sy, e Salome w najwikszej tajemnicy i z najwikszym
popiechem picioletnie dziewcztko do Krakowa wyprawia.

Uya energiczna Piastówna bez wahania najryzykowniej

-

szego fortelu; umówiwszy si poprzednio z Grzymisiaw,
skorzystaa z nieobecnoci Maryi, aby przez poczet polski,

przysany z Krakowa, bez wiedzy królowej -matki King
do Polski, jak towar zakazany, przemyci. Królowa si na
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poclstp srodze obruszya i, gdy Salome póniej, czujc si

wiiiu, kornie, z rózg na plecach, przed ni stawi si

miaa, chciaa jej odmówi j)rzyjcia, zakazywaa, by si

kto do niej cho sowem odezwa; lecz cud sprawi, e
zmika i uraz przebaczya. Ojciec, Bela IV, ju dla Ko-

lomana nie sprzeciwia si, i bogaty posag 40,000 grzy-

wien, córce wypaci; pienidze te miay niebawem Ma-

opolsk' w najkrytyczniejszej chwili ratowa.

Jak sam pomys, tak i wykonanie jego byo nadzwy-

czajne. Tajemnicy nie naleao zdradzi; droga za bya
daleka, uciliwa, nie cakiem bezpieczna, wic wysano dla

zatarcia wszelkich poszlak wte dziewcztko — w podziu-

rawionej paczce czy koszu, i dziwili si, i mieli Wgrzy,
co te to osobliwego Salome tak trwoliwie, we zach sk-

pana, do Polski wysya, i tylko zaufani posacy wiedzieli,

co za skarb przewo. Biedacy wic, co za naszych dni

w skrzyniach darmo kolejami przewozi si dawali, nie do-

mylali si, e ju okoo 1235 roku koncept ich, na dwo-

rze królewskim do tego, wykonano; nie masz wic nic no-

wego pod socem.
Wybór Salomei wypad pod kadym wzgldem zna-

komicie; Kinka, bo i tak j nazywano, podobaa si wszy-

stkim, a najbardziej ksitku, Bolesawowi. Chopiec

ubrdat sobie, e wybierze tylko t za on, co i siostrze Sa-

lomei podobn bdzie, i wesoo si na wstpie do kocioa

rozemieje — na pospnym, bo wdowim dworze krakowskim

chyba tylko Salome w odwiedzinach do modszego brata

si umiechaa; Kinga mu i Salomee przypomniaa—pami
u chopca moe i mylia si — i umiechem go na spotka-

niu zaraz uraczya. Byo to dziecko niezwyke; jeli nawet

usuniemy cay szereg legend, typowych niemal dla kade-

go ywota witego, szereg rysów i szczegóów, zwikszo-

nych i upikszonych pod wpywem póniejszej adoracyi, to

i tak nie uchylimy si od dziwnego wraenia uroku, wia-

ta mistycznego, bijcego od tej postaci.

Nie bya ona zreszt odosobniona, wyraaa tylko naj-

zupeniej zmieniony prd czasu. Wiek XIII w caem rednio-

wieczu wyrónia si skupieniem ducha, egzaltacy religij-
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n, nie wylewajc si, jak dawniej, w wyprawach krzy-

owych przeciw Saracenom. Prasom i Sowianom (poga-

skim), nie ograniczon, jak dawniej, niemal wycznie do

ludów romaskich, lecz nowa, gboka religijno ogarnia

cay wiat katolicki; wytwarza nowe zakony, przepowiada-

jce sowo Boe maluczkim, gardzce bogactwami i posia-

dociami, w których zgnuniay dawne reguy, podejmujce

misye a do Wielkiej Tataryi; zestrzela si w niezliczonych

szeregach ludzi, od tronów a do izb kurnych, prowadz-

cych ywot witobliwy, czysty, oddany modlitwom, po-

stom, jamunie, powicajcych mienie swe albo ycie Bo-

gu, kocioom i klasztorom. Straszne klski, nawiedzajce

Europ w poowie wieku, tatarska i morowa, spotgoway
tylko t egzaltacy, to stronienie od wiata, jego rozkoszy

i omamie.
W najbliszem otoczeniu Kingi roio si od witych,

lub bogobojnych osób. Ciotk jej bya wita Elbie-

ta turynska, a tej ciotk znowu wita Jadwiga lska,

lecz silniej jeszcze oddziaywa na ni przykad gorli-

wej jej opiekunki, witobliwej Salomei. I Salome
i Kinga wzoroway swój ywot na przykadzie N. Panny
Maryi. W dzielnicy niemieckiej, z której wysza pierwsza

ona króla Andrzeja, opisa by niedawno pobony czciciel

Maryi w obszernym poemacie aciskim ycie Matki Syna;

czytano je gorliwie i w Meranie i na dworze budziskim;

egzemplarze jego doszy i do Polski, gdzie przeróbka je-

go prozaiczna na pocztku XVI wieku jeszcze ocalaa

(w „Rozmylaniu" przemy skiem). W poemacie tym kroczy

Marya od kolebki niemal po drodze wybranki Boskich

ask i tajemnic, wyrónia si skromnoci, bogobojno-

ci, surow wstrzemiliwoci midzy rówienicami, wy-
strzega si wszelkiej pochoci, mówi i myli tylko o Bo-

gu, chorych nawiedza i pociesza, od przybytku Salomono-
wego tylko z trudem odrywa si daje, na modach dzie
i noc trawi, kadego w^ imi Boe tylko wita, dziewictwo

swe Bogu ofiaruje i ywi tylko jedno pragnienie: zosta
suebniczk tej, która, wedle proroctw, Mesyasza porodzi
miaa. Takim staje si program królewskich niewiast w-
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gierskich: wypenia go mniej lub wicej cile kada z nich,

i wpywami postronnymi, naprzykad pociej Francuski

(drugiej onj'^ Andrzeja), odwodzi si nie daje. Pod wpy-
wem tym i Piastówna Salome w maestwie dziewictwo

zachowaa, noce trawia na modlitwach, ubieraa si w sza-

ty wdowie, mimo protestów mowych; raz tylko, ulegajc

pokusie, nadobnie si przybraa, lecz tego ju nigdy po-

tem nie powtórzya; towarzystwa mskiego unikaa zawsze,

a gdy j owa Francuska wabia, przyzwolia na zabaw
tylko w razie nieobecnoci mczyzn. M jej we wszy-

stkiem pobaa, patrzc na ni, chyba zawoa: „o Chry-

stusie, có to ja dla ciebie trac": gdy od ran tatarskich

umar, nie powstrzymao ju nic wdowy od wstpienia do

klasztoru Klarysek krakowskich, gdzie jeszcze wier wie-

ku spdzia. Tyme torem poszy i siostry Kingi: bo i Ma-
gorzata, zakonnica, i Jolenta wielkopolska, i Konstancya

lwowska (ona Lwa halickiego) bogobojnoci, ascez i cu-

dami si wsawiy.
W modziutkim wieku, czy to na Wgrzech, jeszcze,

czy póniej nieco u wiekry Grzymisawy w Krakowie,

w Nowym Grrodzie, Korczynie i w Sandomierzu, oddawaa
si dziewica modlitwom, nic jej od suchania Mszy wi-
tej oderwa nie zdoao, powtarzaa ustpy z kaza, po-

cia do omdlenia, poniewieraa suknie, aby je ubogim da-

rowa moga, i cay umys swój kierowaa ku jednemu ce-

lowi: przeby dziewic na subie Boej ywot doczesny.

I dostpia, czego pragna, cho po cikich wysikach

i próbach, które si odbiy w zwrotkach naszej „Bogu-

rodzicy".

Szo wszystko gadko i atwo, póki nie bya zamna,
lecz przyszed nareszcie dzie godów weselnych, odprawia-

nych w Krakowie przy nadzwyczajnym natoku goci naj-

znakomitszych. Zauway zapatrzony w królewn oblubie-

niec, e, im wicej si wzmaga gwar weselny, tern wiksze

skupienie i gbsze dumanie wyraao si na twarzy Kingi,

e serce jej gniót ciar coraz dotkliwszy, i na osobnoci,

chcc jej uly, obieca jej, e wypeni, o cokolwiekby go

prosia. Upada mu Kinga do nóg, lecz nie o doczesne do-
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bra go bagaa, o to tylko, aby na imi Stwórcy rok cay
„nowoenie" w czystoci nieskalanej strawili. Przysta na

to chtnie Bolesaw i na to te zezwoli, aby przed nikim

na wiecie zobopólnej tajemnicy adnym wyrazem nie zdra-

dzili. Cay ten rok oddawaa si Kinga tem gorliwiej mo-

dlitwom; eby jej nikt nie przeszkadza, uprosia wiekr
w Korcz^^nie, aby w osobnym domu z niewiastami i z „pia-

stunem'' Miku mieszkaa, skd zawsze nocami do kocioa
w. Mikoaja, boso w najtsz zim, wybiegaa. Raz ka-

zaa j Grzymisawa zawoa, gdy wanie w kociele bya;

przybieg do niej Mikua zalkniony — bo Grzymisawa

próno jej w domu szukaa — i obruszy si na ni sowa-

mi alu: „gospodze! zgubo ty moja z twojemi zabawami

i niebezpieczestwami", lecz uspokoia go witobliwa, i a-

ska Boa otocz3'^a powracajcych mg, e nikt ich przy-

bycia nie dostrzeg, i wesza Kinga swobodnie do Grzy-

misawy, i towarzyszya jej do kocioa, jakby z domu ni-

gdy nie wychodzia.

Po upywie roku uprosia u ma gorcemi bagania-

mi na imi Matki miosierdzia i Dziewicy przesawnej no-

wy rok czasu dla zachowania zobopólnej czystoci, i na to

zgodzi si Bolesaw. Lecz gdy po upywie obu lat Kinga

witemu Janowi Chrzcicielowi trzeci rok dziewictwa ofia-

rowa bagaa, dla uproszenia szczcia przyszego, obru-

szy si na ni Bolesaw, zacz j podejrzewa o nieszcze-

ro i niemio, uywa porednictwa jej spowiednika, aby

przeama jej postanowienie, uciek si nawet do gorszce-

go rodka: grozi wezwaniem naonicy; a gdy nic nie

skutkowao, przesta do niej mówi i z ni si widywa.
Kinga oddaa si ufnie opiece witego Jana, i, gdy naj-

wiksze na ni nacieray przykroci, w sam wigili swego

wita, ukaza si bagajcej wity Jan, i obieca jej, e
o cokolwiek w jego imi prosi bdzie, niechybnie od Bo-

ga otrzyma: „a to niech ci bdzie znakiem pewnoci, gdy

wyjdziesz z kocioa Korczyskiego, spotka ci ksi, so-

dko pozdrowi, poda ci sam rk i otrzymasz od niego, cze-

gokolwiek zadasz". Skutek potwierdzi w caoci t za-

powied, i odtd lubia Kinga witemu Janowi, e, jakikol-
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wiek przestpca w wigili witego j o przebaczenie winy
poprosi, niechybnie jemu odpuci. Mimo sarkania ludu na
„Wgierk" dla braku nastpcy, pdzia Kinga ywot dzie-

wiczy i dziewic umara.

mier ma wyprzedzia jej wasny zgon o lat kil-

kanacie; jak Salome, jak wasna siostra Jolenta, wstpi-

a wdowa natychmiast do klasztoru i zwoki ma wypro-

wadzaa ju w habicie zakonnym, zdwajajc al ludu, któ-

ry w jeden dzie oboje ksistwo traci: Bolesawa dla

mierci, a King dla reguy. Z Krakowa udaa si ona do

Scza : ziemia sdecka przypadaa jej bowiem od ma
w wianie, i tu wyposaya bogato klasztor Klarysek zaraz

w roku nastpnym (1280); w klasztorze tym ycia doko-

naa r. 1292.

ywociarz jej, niewyczerpany w podawaniu najroz-

maitszych szczegóów z jej ycia, jej dobrowolnych cierpie

i umartwie, skromnoci w jedzeniu i piciu, udrcze ciaa

od pierwszej modoci, aby podda je silnej woli, chytroci

nawet icie niewieciej, aby uchyla si przed rozkazami

spowiedników, troskliwych o jej zdrowie. Grzechu obok

siebie wita nigdy nie cierpiaa i dla wyrugowania jego

nie stronia od najenergiczniejszych rodków, dyszcych je-

szcze ca surowoci redniowieczn. Gdy jeden z dostoj-

ników, Piotr, on wasn porzuci, w „popanicy'* si roz-

kocha, a on, bijc i przeladujc, na ywot jej nawet

nastajc, midzy sucemi umieci, udaa si ksina
z orszakiem swym do wsi Piotrowej i kazaa on jego

wywoa; nikt z orszaku nie way si wej do domu Pio-

tra, bronicego z dobytym mieczem przystpu. Wtedy ksi-

na sama nieustraszenie wesza, on odszukaa i pocieszya,

„popanic" z za pieca, gdzie si ukrya, za nogi wywlo-

ka i, cho wta i drobna, cielsko jej wielkie na wóz prze-

rzucia i wywioza j tak, e nikt si póniej nie dowie-

dzia, gdzie j podziaa. I inne „popanice" nawrócia, i do

zakonu namówia.

e cuda rycho ywot jej oploty, nic dziwnego; je-

den z najznamienitszych utrwali si w owej legendzie

o piercieniu Kingi, wrzuconym przez ni do kopalni soli
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wgierskiej, któr od ojca w darze otrzymaa, a odnalezio-

ny w pierwszym bawanie solnym, odkopanym w Bochni.

Inny znowu cud czy si z najciem Tatarów z roku 1287

i grodu w Pieninach, dokd z Scza z siostrami usza: upa-

dajc na ducha zaog krzepia i do mnego wytrwa-

nia nakaniaa; Tatarzy za, chocia ca zim niszczyli, na

gród pieniski, mimo srogich odgraa, e go spali ma-

j, ani jednej strzay nawet nie w^Tzucili. O czem ju nie

legenda, lecz historya sama i dokumenty wiadcz; gdy
wyczerpay si ju ostatnie zasoby Bolesawa, za jej to

pienidze, za posag jej opacono niegdy od rycerstwu

przeciw Tatarom.

Ale nietylko pogastwo z granic ksicych rugowa
pomagaa; za jej przewodem zacz si z Polski usuwa po-

woli mrok, zalegajcy kraj dotd; za jej przewodem po-

wstay pierwsze pomniki literatury w jzyku narodowym.

Zachowywaa ona niektóre odrbne zwyczaje; co niedziela

naprzykad witaa pierwsz napotkan siostr sowami:
„Chrystus zmartwychwsta jest zawierne"; „zmartwychwsta
jest—zawierne", odpowiada siostra; do takich zwyczajów na-

leao i to, e przed wyjciem z kocioa odmawiaa pa

dziesi Psalmów w jzyku narodowym, dodajc mo-
dlitw do Wszechmogcego Boga na intency Kocioa po-

wszechnego. Jest to najdawniejsza , wyrana wzmianka

o ksice polskiej, a pewnie to i pierwsza ksika pol-

ska, jaka ogóem powstaa, chocia j moe ju dla Sa-

lomei w Krakowie, a nie dopiero dla Kingi w Sczu prze-

tumaczono. Ksika nie dochowaa si do czasów naszych,

monaby chyba przypuszcza, e wiksza jej cz ocalaa

w Psaterzu floryaskim, w pierwszej, najdawniejszej jego

czci.

Salome i Kinga umiay po acinie; wiemy z ywota
pierwszej, jak to Koloman od nauczyciela plagi odbiera,

gdy Salome bez zarzutu lekcye z Ewangelii tumaczya;
z aciskiej ksiki modlia si Kinga, ale gód sowa Bo-

ego, nieznany dawniejszym wiekom, w trzynastym by
tak wielki, e nie wystarczaa mu ksiga aciska. O ka-

zaniach polskich, nawet po wsiach, syszymy ju z tych
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czasów i moemy na tre niektórych z nich wskaza: tak

dotyczyJy dwa z nicli w. Salomei i cudownej jej mocy,

której kaznodzieja sam na sobie wanie dowiadczy. Sze-

rzyo si sowo Boe w mowie narodowej, a zarazem ko-

bieta, która dotd w kociele milcze musiaa, dopraszaa

si udziau w naboestwie, lecz nie moga Kinga, nawet,

we wasnym klasztorze uprosi, aby siostrom piewii przy

mszy i nieszporach dopuszczono, i, gdy raz siostry mimo to

piewa zaczy, odeszli Franciszkani od otarza, Msz
przerywajc, ledwie ich gwardyan nawróci; tak uporne

byy to czasy, tak uiezwykem jakiekolwiek wj^ stpienie

niewiast.

U Klarysek sdeckich zebrao si liczne grono ko-

biece, od ksiniczek polskich i ruskich (tu zmara np.

Switosawa, córka Lwa halickiego), a do kobiet z ludu.

Te nie umiay po acinie, wic koniecznie zaradzi nale-

ao ich potrzebom: psaterz polski, kazania polskie, wre-

szcie piew polski rozbrzmieway po raz pierwszy w kla-

sztorze sdeckim, w rozsadniku niby dawniejszej liturgii pol-

skiej. Nie darmo zapisay akta klasztorne wiadomo, po-

wtórzon niegdy przez ksidza Juszyskiego, jakoby w.
Kinga ustanowia w klasztorze odpiewywanie wieczorne

pieni polskich na cze Maryi Dziewicy; — dzi moemy
tak pie wskaza dowodnie, jest ni bowiem „Boguro-

dzica".

Niema innej pieni religijnej, tak splecionej cile

z dziejami jednego narodu, jak „Bogurodzica". Najwikszy

jej rozkwit i znaczenie przypada na wiek bohaterski naro-

du polskiego, na wiek pitnasty; róda wspóczesne wy-

mieniaj j na kadym kroku, w kociele i na polu walki.

Ona rozgrzewaa serce rycerstwa pod Grunwaldem; chopi

polscy, j piewajc, e a lasy grzmiay, rozbili na Kuja-

wach Krzyaków inflanckich r. 1431; par lat póniej, za

Niemnem pod Wikomierzem, nuci rycerstwo polskie oby-

czajem przodków Bogurodzic, a, przepiewawszy kilka

wierszy, spotkao si z wojskiem Swidrygiey. Gdy nade-

sza do Krakowa wiadomo o wyborze króla polskiego na

tron wgierski, biskup krakowski, Zbigniew Olenicki, 8 mar-
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ca 1440 r. po Mszy uroczystej i po Tedeum laudaraus sam

zaintonowa Bogurodzic i, lud cay radonie mu wtórowa,

jak to list wiadka naocznego, kanclerza Jana Koniecpol-

skiego, opowiada; a gdy w par lat póniej ten sam
król, bohater, jakiemu równego wspóczesna Europa nie

miaa — twierdzi wiadek Niemiec — na polach Warne-
skich do miertelnej rozprawy si gotowa, król i rycer-

stwo polskie „zwyky" hymn narodowy odpiewali, nim

si na Turków rzucili. Ale nietylko w takich nadzwyczaj-

nych wypadkach, gdy wzburzone uczucia pier rozpieray,

hen pod Bakanom i za Niemnem wylewaa si pie na-

tchniona; nawet kaznodzieja, gdy w niedziel na kazalnic

wstpowa, po kilku sowach wstpu gromadk wiern do

odpiewania „Bogurodzicy" wzywa, aby za jej pomoc
prost nauk wysowi ^).

Z jakiego czasu ta „pie ojczysta"—tak jak Dugosz
stale nazywa — pochodzia, kto j zoy, tego wiek XV
ju nie pomnia, autor redniowieczny bowiem o pa-

mi osobist nie dba nigdy; zoy pie, jak inny dobry

uczynek, puci j w wiat, budowali si ni dobrzy

ludzie, lecz nie pytali o „tego, co t piosnk ogosi". Pó-

niej dopiero powia wiatr inny: próno, czy dobra ch,
chciaa jeszcze uwietni, co i tak wiecio, i wedle znanej

normy, przyczepiajcej do najgoniejszych nazwisk choby
najpóniejsze rzeczy, wyonia si nagle tradycya, jakoby

sam patron Polski w. Wojciech, pie t uoy (por. no-

t). Tradycy t zapisa pierwszy Jan aski, statuta Kró-

lestwa Polskiego rozpoczynajc przedrukiem tej „pieni

najpoboniejszej, spisanej rk i natchnieniem w. "Wojcie-

cha", r. 1506. Odtd koacze si a po nasze dni tradycya,

chocia ju Jan Kochanowski jej przeczy; broni jej i dzi

jeszcze Czesi i Niemcy, ks. Konrad i kanonik Hipler.

') I tak czytamy w zbiorze kaza, przepisanych r. 1462 rk Woj-

ciecha z ukowa, na k. 28 (po acinie): piewajc skruszouem sercem na

Jej chwale i cze pie Bogurodzica, któr to pie dawno ojco-

w i e wici uoyli mówic tak T? o g u r o d z i c a dziew i c a a do

koca.



Mimo tych chwalebnych wysików, obrona taka nigdy

si nie powiedzie: wystarcza bowiem rzut oka na budow
wiersza, aby przekona si. e w X wieku, który w caym
wiecie katolickim adnej pieni w narodowym jzyku je-

szcze nie uywa, pie ta powsta nie moga. Ale ju naj-

mniej w. Wojciech posiada warunków do sprostania za-

daniu podobnemu. Przedstawiciel Kocioa powszechnego,

niezdajcy si na adne kompromisy z otaczajcym ga
wiatem, najgorliwszy acinnik, naraajcy si na kolizy

z ywioem narodowym, nie móg Czech ten pomyle o pie-

ni polskiej, dla której czas jeszcze wcale nie by nadszed,

skoro starsze w cywilizacyi i katolicyzmie narody bez pie-

ni narodowej si obyway. Tradycye ludowe przechoway

inny szczegó o w. Wojciechu, jakoby Polacy jego wymo-
w czesk przedrzeniali — o autorstwie pieni polskiej tem

bardziej wic mowy by nie moe. Pod jego imi podsu-

wano zreszt i najdawniejsz pie czesk „Hospodine po-

miuj ny" — ju z wikszem nieco prawdopodobiestwem,

chocia równie bezpodstawnie; tem atwiej da si wytu-
maczy powstanie bdnej trdycy i polskiej, która w. Woj-

ciecha, obu krajom sowiaskim nalecego, i pieni pol-

sk obdzieli chciaa.

Jak dopiero w XV w. o „Bogurodzicy" po kronikach,

kazaniach i listach gono, tak samo z tego wieku posia-

damy jej odpisy. Najdawniejszy powsta okoo 1400 r., a znaj-

duje si na okadce kaza aciskich ksidza Macieja z Gro-

chowa, wikarego w Kcyni, spisanych w r. 1407. Tekst ten

odznacza si wielk poprawnoci i dodaniem melodyi; on

jedyny zawiera pierwotn „Bogurodzic", jak j dla Kingi

napisano, bez adnego dalszego dodatku. Dowód na to, e
tekst ten jest tak dawny, tkwi w nim samym, mianowicie

w jego pisowni, która jeszcze zmikcze adnych nie oznacza,

wic „na wiecie" przez „na swecze" wyraa, i y przez^

samo i (misli t. j. myli, nosimi t. j, nosimy, tylko „syna"

wykazuje inn pisowni), a nosówki przekrelonem o odda-

je. Dodanie „Bogurodzicy" do rkopisu z kazaniami jest

bardzo naturalne i trafne.

Drugi tekst, równie w bibliotece jagieloskiej prze-
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chowany, jest ju o jakie dwadziecia, lub trzydzieci lat

póniejszy. Mieci si cakiem przypadkowo na odwrocie ostat-

niej karty, nie czc si ani treci, ani pismem z dzie-

em kanonicznem, wypeniajcem zreszt cay rkopis, pocho-

dzcy zr. 1408. Dowód znacznie póniejszego pochodzenia te-

kstu, który najmj^lniej najstarszym, pierwszym krakowskim,

zamiast drugim, przezywanego, tkwi znowu w jedynem, niechy-

bnem kryteryura, w pisowni. Wykazuje ona ju bowiem nawra-

canie na inne, póniejsze tory: nosówki wyraa ju uietyl-

ko przez o przekrelone, lecz i przez «//, a\ zamiast „nosi-

mi" pisze ju „noszymy, zamiast dawniejszego „raski" —
„rayski" i inne. Co jednak najwaniejsza, nie ogranicza

si tekst ten do waciwej „Bogurodzicy", lecz dodaje, ni-

by dalszy jej cig, cakiem inn pie, do dwu zwrotek

„Bogurodzicy", pie o dwunastu zwrotkach, której piso-

wnia jeszcze mniej staroytna, ju i zmikczenia oznacza

(syedzysz, szie, t. j. si i t. d.). Zlepek ten, to cakiem

przypadkowy i zewntrzny tylko; cytaty „Bogurodzicy",

o których wyej wspominalimy, odnosz si zawsze tylko

do owych pierwszych dwu zwrotek, mimo to ustala si

powoli ów zwyczaj doczepiania nowej tej pieni do dawnej

i póniejsze odpisy stale go zachowuj; jest ich jeszcze

kilka z drugiej poowy i z koca pitnastego wieku, naj-

wicej jednak naley do druków wieku nastpnego. Odzna-

czaj si one tem, e dodaj coraz nowe zwrotki do da-

wniejszych; skoro bowiem naruszono pierwotn cao pie-

ni, mona j byo dowolnie rozszerza, wstawia nawet

wezwania rozmaitych witych, czego jeszcze w owym zle-

pionym tekcie krakowskim nawet ladu nie byo: tak weszy
zwrotki o w. Wojciechu i Stanisawie, o w\ Katarzynie,

Ivlarze i Annie, o wszystkich witych, modlitwa za króla

polskiego i dziatki jego i t. d. Nastpstwo poszczególnych

zwrotek bywa odmienne, bdy tekstu coraz gstsze, a co-

raz czciej pozwalaj sobie wasnym domysem je popra-

wia. Lecz wszystkie te dodatki i poprawki pomijamy,

gdy z pierwotn „Bogurodzic'' zwizku nie maj adnego.
Wracamy wic do „Bogurodzicy", rozumiejc pod t

nazw dwie pierwsze zwrotki i zadawalniajc si na razie
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twierdzeniem, e wiek XV nie zna ani jej autora, ani

czasu i miejsca jej powstania; e j póniej w. Wojciecho-

wi przypisywano. Badacze nowsi odrzucili susznie niemo-

liwe podanie, za to inny bd popenili. Do dzi przewija

si upornie myl albo o czeskiem pochodzeniu tej pieni,

albo. co najmniej, o wpywie i naladowaniu czeskich pie-

ni w jej brzmieniu. Z góry myl taka raziby nie moga.
Znana bowiem powszechnie zawiso dawnej literatury pol-

skiej od czeskiej, w kadym szczególe, od pisowni, a do

wyboru sów pojedynczych i tematów caych, nasuwaa
mimowoli podejrzenie, e, jak w przekadach Psaterza, Biblii

i t. d., tak samo i w najdawniejszej pieni polskiej wpyw
czeski odbi si musia. Nie zraano si faktem, e podobnej

czeskiej pieni nikt dotd wskaza nie umia, e nawet

ladu po niej u Czechów nie zostao, nie jedyna to pie,
któraby zagina. Upatrywano nawet wyrane czechizmy

w formach jej: ^sawiena", „zwolena", zamiast: sawiona, zwo-

lona. Inni protestowali wprawdzie przeciw tym wywodom,
lecz nie dosy energicznie. Dzi, kiedy moemy dowie,
e pie powstaa dla Kingi, pod wpywem okolicznoci jej

wasnego ywota, myl o naladownictwie nigdy niebywa-

ej pieni czeskiej sama przez si upada, a chocia w oto-

czeniu Kingi byli rzeczywicie Czesi, np. spowiednik jej,

Piotr Odrauiec, nic nas nie upowania do przypuszczania

w tekcie pieni jakiej mieszaniny czeskopolskiej; form}'"

„sawiena" i „zwolena" s^staropolskie, XIII wiekowi, wiekowi

powstania pieni, waciwe, nie czeskie poyczki, wpywy
czy lady, autora czy przepisywaczy.

Có jest treci „Bogurodzicy"? Czy wezwanie Maryi?

Bynajmniej. W obu jej zwrotkach ten, do którego myl
gównie skierowana, to sam Pan miosierdzia, lecz czowiek

korny, nieufajcy sile wasnej modlitwy, ucieka si do za-

stpcy, któryby go asce Paskiej skutecznie poleci, wic
w pierwszej zwrotce do Matki Zbawiciela, a w drugiej do-

Chrzciciela jego, do Jana w. Jak przystp do pana ziem-

skiego uatwiaj marszakowie i ochmistrze lub sudzy

dworu jego, tak — wedle znanej powszechnie przenoni —
i do Pana niebieskiego o przewodników i poredników si
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staramy i w osobach witych paskich ich znajdujemy

przez nich wzywamy korniej i ufniej Kirye elejzon: Gospo-

dnie pomiuj nas. Z Kirye elejzon powstaa bowiem i tak

zwana (od pierwszych wyrazów, nie od treci) „Boguro-
dzica",

Kirye elejzon, Chryste elejzon — owe greckie sowa
to pierwsze, co nowonawróconym wpajano, przed Ojczena-

szem i przed skadem apostolskim nawet; byy to jedyne

sowa, któremi na razie gromady wieckie wtóroway Ko-
cioowi, przy procesyach i obchodach uroczystych, które-

mi nawet na polu walki chrzecijastwo swe zaznaczay;

dodawano chyba i tumaczenie ich na jzyk narodowy,

i wyrazów kilka, np. .,i wszyscy wici" powtarzano je

i parset razy w jednym cigu — starczyo to niewybre-

dnym wymaganiom dawnych wieków, Nie odstrczao du-

chowiestwa, e nowonawróceni, niechtni nieraz, parodyo-

wali sowa, dla nich niezrozumiae, tak np, Sowianie-Ser-

bowie (midzy Elb a Sal), wymiewali w IX wieku ka-

pana niemieckiego, Bozona, uczcego ich Kirye elejzon,

twierdzc, jakoby Bozon wymawia u kr i (u krza, ki'ze-

wu, krzakuj w o 1 s z a (olcha) i ich tak mówi naucza. Od
tego X wieku, a do XIII, mamy liczne wiadectwa, jak

to lud sowiaski ten „kerlesz" odpiewywa cigle, czy to

witajc nowego biskupa, wjedajcego do Pragi, kiedy to

Czesi kr lesz u piewali (r. 973) na powitanie biskupa Dit-

mara, czy na polu walki, lecz ju w r, 1219 piewaj oni

tu G-opodine pomiuj ny, Ruska kronika opowiada

o spotkaniu si hufców polskich z ruskimi w r. 1218, gdy

Daniel ujrza Lachów, krzepko nastpujcych na (brata)

Wasilka, kerlesz piewajcych: niemiecka kronika zazna-

cza o walnej bitwie morawskiej r. 1278, e rozpoczli j
Czesi piewaniem Grospodine pomiuj ny.

Wtedy jednak u Czechów „Gospodine pomiuj ny"

doznao ju byo znakomitego rozszerzenia i uroso w ca
zwrotk, najdawniejsz pie czesk, powtarzan przez lud

co niedziel i wita przy procesyach. Pie ta bagaa
Zbawiciela wszego wiata, aby nas zbawi, usysza gosy

nasze i da nam obfito, a pokój w ziemi. Od Kirye elej-
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zon w\-szhv i najdawniejsza pie polska, obie jej zwrotki

kocz si^ tym przypiewem. Jake brzmiay one waci-
wio? co zawieray?

Obie zwrotki kunsztownie, lecz kada odmiennie zbu-

dowana. Pierwsza, o piciu wierszach krótszych, lub trzech

duszych, baga Bogurodzic dziewic, aby nam zyskaa

i zesaa Syna swego gospodzina (pana); druga, o dwu du-
szych i czterech krótszych (omiozgoskowych) wierszach,

uprasza SNma Boego, za wstawiennictwem Chrzciciela jego,

Jana w., aby wysucha gosy i wypeni myli czowie-

cze, modlitw usysza, któr zanosimy, i da raczy, o co

prosimy, tu na wiecie pobony pobyt, a po ywocie raj-

ski przebyt. Wobec faktu jednak, e mamy do czynienia

z najdawniejszym pomnikiem jzyka polskiego, z uroczy-

stym póniej hymnem narodowym, wypada nam si za-

trzyma nad szczegóami tekstu i uzasadni nasze jego od-

czytywanie, czy pojmowanie, kilku uwagami, przyczem obja-

nimy, co dzisiejszemu czytelnikowi mniej zrozumiae —
dzieli nas przecie okoo pósiódma wieku od narodzin

pieni tej, i tylko nadzwj^^czajna zachowawczo jzyków
sowiaskich umoebnia, e po takim przecigu czasu pie
z jej poszczególnemi formami niemal cakiem jasna i zro-

zumiaa zostaa: o jakiej niemieckiej lub francuskiej nie

monaby tego ani przypuszcza, musiaby tekst ich uledz

zupenej przeróbce, gdyby go zrozumie miano,

Pósiódma wieku jednak i w zachowawczym jzyku

polskim nie przeszo bez ladu, tem bardziej, e wanie na

wiek XIII i XIV przypada znaczniejszy przeom w dzie-

jach naszego jzyka, stanowcze porzucenie pewnych form

staropolskich w brzmieniach, formach, wyrazach, a zast-

pienie ich innemi. Odnajdujemy je w naszej pieni zaraz

w pierwszem jej sowie. Przyzwyczailimy si do brzmie-

nia „Bogarodzica"; i tak ju Dugosz pie nazywa, cho-

cia to forma niewaciwa. Moe by zoenie Bogorodzica,

jak w cerkiewnym jzyku jest dla Theotokos, Deipara, lub

wedle dawnej skadni sowiaskiej wystpuje dla oznacze-

nia zawisoci trzeci przypadek Bogu-rodzica, gdzie inne

jzyki drugiego uywaj. Jak silnie zakorzenionym by ten
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trzeci przypadek, nie tak dugo utrzymay si inne, naprzy-

kad na wiek (lub wieki) wiekom, zamiast aciskiego in

saecula saeculorum, albo odpuszczenie grzecliom (dzi we-

dle ogólnej skadni europejskiej: wiek wieków, odpuszczenie

grzechów). e Kinga tylko „Bogurodzica" piewaa, do-

wodz zupenie od siebie niezalene, a liczne wiadectwa,

zgoda najdawniejszycli odpisów, cytaty po rozmaitycti

ródach, kazaniach i listach przez ca pierwsz poow
XV wieku a nawet póniej.

Autorem pieni by kleryk, acinnik, który wanie
dla znajomoci aciny od jej form zbyt odskakiwa nie

chcia. Polak, nietroszczcy si o acin, byby wypiewa:
„Bogurodzice dziewice. Bogiem sawiena Marze"; kleryko-

wi naszemu milej brzmiay pierwsze przypadki zamiast pi-
tych, przypominay mu bowiem aciskie, szczególniej za
zachowa musia acisk form Maria, nie ludow, polsk,

Marz. Lud w XIII i XIV wieku Mary zawsze tylko Ma-

rz nazywa; wiedzieli to dobrze jeszcze Dugosz i kazno-

dzieje XV wieku; tak np. wspominaj oni czsto, e wbrew
chronologii wito Wniebowzicia Najw, Maryi Panny na-

zywa lud polski "upornie: pirzwa (pierwsza) wita Marz.
Dawne polskie (i czeskie) Marze utrwalio si a po dzi-

siejszy dzie, w nazwach miejscowych (np. parafia wita
Marz w krakowskiem) i w niektórych nazwach rolinnych

(wita marz o zioach). Od tej ludowej formy odstpi wia-
domie autor - kleryk, jakby od jakiego sprofanowania: po-

dobnie i kirye elejzon dalej pooy, wstrzymujc si od

kerleszu, którego Czesi np. przy „Hospodine pomiuj" bez

wahania uywali; aciska norma zwycia u nas stale, po-

wicamy jej narodow bez namysu.
Bogiem sawiena Marya i Matko zwolena Marya—s

jakby dodatki czy wtrty, bez których tok pieni mógby
si nawet oby; one go tylko rozszerzaj; staropolszezyzna

wystpuje w nich najdobitniej; w skadni, brzmieniu i wyra-

zie równomiernie. Zamiast Bogiem sawiena, powie-

dzielibymy od Boga wsawiona; pierwotna skadnia trybu

biernego z samym szóstym przypadkiem, dzi jeszcze w jzyku

Literatura roligijna. U
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rosyjskim wycznie uywana, wysza u nas od kilku stuleci

z uycia, chocia j jeszcze rozumiemy, np. przeklty bo-

giem, prawem przekonany i t. p. Najistotniejszym archa-

izmem s jednak brzmienia i e: s a w i e n a i z w o 1 e n a.

Cech jzyka polskiego, wyodrbniajc go najcilej od

pobratymczego, czeskiego, jest wanie zmiana artykulacyi

ie na i o w pewnych warunkach, przed twardemi brzmie-

niami, zmiana wic siestry w siostr, eny w on (ale e-
ski), ledów w lody; proces ten wyrobi si ostatecznie

w cigu XIII wieku na caym obszarze jzykowym.
Lecz polszczyzna w nierównie wikszej mierze, ni in-

ne, jzyki obfituje w przykady, e obok jednego procesu

jzykowego utrwalaj si czy przechowuj lady drugiego:

mówimy np. wnuk i wnk, powiada i powieda, hardy

i gardzi; tak samo ostaway si w XIII wieku obok no-

wszych form sawiona, z w o 1 o n a, i inne, dawniejsze,

sawien a, zwolena, prz37pominajce pozornie formy

czeskie, tak jak i wnuk, powiada, hardy pozornie cze-

szczyzn trc. Dzi uszy nasze razioby dotkliwie owe sa-

wiena, zwolena, ale w XIII wieku byo inaczej; jzyk wa-

ha si niemal duszy czas midzy Pietrkiem a Piotrkiem

i t. p,, a lady tego wahania przechoway si i poza Bo-

garodzic.

„Zwolena" jednak wydaje si nam niezwykem nietylko

brzmieniem, lecz i znaczeniem, bo znamy je ju tylko z dalej

urobionego rzeczownika: zwolennik. Czasownik „zwolió" by
niegdy bardzo rozpowszechniony, lecz zdarza si nieraz,

e mówicym nie wystarcza w kocu pojedyncze zoenie cza-

sownika, jako zbyt wytarte, sabe, e chwytaj si wyra-

zistszego, podwójnego. Dzi,naprzykad, nie moemy ju
osta si, ostawi kogo, nie wystarcza nam ju to

zoenie, mówimy z podwójnem zoeniem, zosta si,
zostawi kogo; nale co równie nam ju za mao
mówi, wolimy: znale; opyta kogo take ju nie

wystarcza, powiadamy z o pyta, co zamieniono wreszcie

na zapyta i t. d. Tak samo ma si z dawnem zwoli,
miao ono podwójne znaczenie: wybra, jak w czeskiem:

zwolili sobie pana i t. p.; w tem znaczeniu jego ju nie
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uywamy; drugiem znaczeniem byo, bardzo do pierwszego

zblione, z niego raczej wysze : przysta , zgodzi si
na co, dopuci, std z w o 1 e s t w o, bardzo czsty wyraz

dawnej polszczyzny, tyle, co swoboda, wolno, dopuszcze-

nie, obok wolestwa. W tem drugiem znaczeniu istnie-

je zwoli po dzi dzie, chocia nie samo, lecz w nowych
zoeniach: dozwoli, pozwoli (przejte z polskiego

do ruskich jzyków), zezwoli (tu dwa razy ten sam
przyimek powtórzony); wreszcie w'y z w o 1 i . Od archaisty-

cznych „sawiena i zwolena"* odskakuje dziwnie cakiem
nowoytne „matko", przyczem uderza forma woacza, wo-

bec wszystkich innych mianowników: Marya, dziewica i t. d
;

o takie niekonsekwencye dawny autor dba mao; w Psa-

terzu floryauskim, a nawet w pomnikach XV wieku, na-

przykad w przekadzie statutów, dawniejsze ma i ma-
cierz zawsze jeszcze wystpuj, chocia i w nich ju m at-

k a si pojawaa.

Archaicznym jest i wyraz: go sp o din: twego

syna gospodzina. Zapomnielimy o nim dawno; ju w sta-

rej polszczynie oznacza on nie byle jakiego pana, jak po

innych jzykach sowiaskich, tylko Boga samego, lecz ju
w Psaterzu floryaskim i w Biblii królowej Zofii ruguje

nowy wyraz, pan, gospodzina (albo i gospodna), szczegól-

niej w partyach póniejszych. Pan panuje dzi wszechwa-

dnie, chocia to nie wyraz, tylko uamek wyrazu, skróco-

ny z „upan", jak „pani" z „upani"; stary wyraz, gospo-
d z i n, z dawniejszego g o s p o d , cakiem zanik, cho si-

ga najstarszych czasów i gocinnoci starosowiaskiej,

gdy „gospod" nie oznacza nic innego, tylko „pana („po-

cia") nad gomi", który ich przyjmuje, za nich odpowia-

da i nimi si szczyci; wyraz g o s p o d fi zachowa jeszcze

to pierwotne znaczenie. Nie powiodo si wic gospodzino-

wi na naszej ziemi; woacz gospod nie, albo i gosponie, prze-

trwa nieco duej; najduej wytrwaa forma: gospodze! t. j.

pani, jak jeszcze w XYir wieku poeci ukochan tytuuj,

naladujc mow prostego ludu.

Dotd stalimy na twardym gruncie, lecz teraz za-

czyna si chwiejno, wtpliwo, czy intency autora do-
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brzo rozumiemy. W najdawniejszych tekstach brzmi bo-

wiem trzeci i pity wiersz: u twego syna gospodzi-
11 a z N' s z c z y nam, spuci nam (w tekcie z r. 1400

zasza omyka, spuci zamiast spuci). Takie brzmienie

nie daje trafnego znaczenia adnego, naley je jako po-

prawi. O takiej poprawce porayhmo ju dawno, ju w te-

kstach niektórych z pierwszej potowy XVI wieku znajdu-

jemy: „zyszczy nam spust winam" (póniej: winom), t. j.

bardzo logicznie: u twego syna zyskaj nam odpuszczenie

win i'o winom zamiast win naley sdzi to, co o Bo-
gurodzica, odpuszczenie grzechom i t. p.). Zachodzi

tylko jedna trudno: aden ze starszych tekstów nie zna

takiej wersyi, wszystkie podaj jednozgodnie: spuci
nam, nie moemy "wic poj, jakim sposobem spust
winam, tekst jasny, móg si wszdzie i zawsze popsu
w niezrozumiale spuci nam; monaby nawet zapyta,

czy spustu, zamiast odpustu, odpuszczenia, kiedykolwiek

w polszczynie uywano. Zgodno wszystkich starych ko-

deksów zabrania odstpowa od ich wersyi; wolimy wic
radzi sobie inaczej. Autor prosi „matk wybran Mary":
twT^go Syna gospodzina zyszczy nam, spuci nam — Marya,

piastujca Syna na onie, niech Go nam zyska, niech Go
nam spuci z nieba, zele Go nam, jak On schodzi midzy
nas w sakramencie otarza, jak On jest midzy tymi, gdzie

si ich dwucli w imi Jego zbierze. Niestety zarzuci kto,

i obracamy si w btdnem kole, bo wszystkie teksty po-

daj znowu równie wyranie nie: twego syna, lecz: u twe-

go syna. Monaby jednak odpowiedzie, e, czytajc: u twe-

go syna, otrzymujemy o jedn zgosk za wiele (wiersz

Winien by omiozgoskowy, a liczby ich dziewi, jeli „u"

nie opucimy); dalej, e o wiele atwiej mogo si wkra
owo „u" i w odpisach, i w ustnej tradycyi, ni spust
winam odmieni si na spuci nam. Trwamy wic
przy naszej poprawce, która i trzeciemu wierszowi form
regularniejsz przywraca i bez niezwykego spustu si od-

bywa. Zyskujemy zarazem wiksz jednolito treci: jak

w Czekiem „Hospodine pomiuj ny", tak i w Bogurodzicy

s tylko proby o wysuchanie gosów, modlitw, o pokój,
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o zbony pobyt — a niema wzmianki o odpuszczeniu grze-

chów; pie piewaj czyci na ducliu, pogodzeni z niebem.

Wybrnlimy wic obronn rk z kopotu; z tern

wiksz ufnoci przystpujemy do drugiej zwrotki, której

pierwszy wiersz, najniesuszniej, uchodzi i uchodzi zawsze

za zupenie popsuty. Z góry ju na takie przypuszczenie

trudno si zgodzi; przecie Bogurodzica to pie ywa,
wylewajca si z tysicy ust, nie martwy pód literacki,

który w jakim tam jedynym odpisie skazie atwo ulega

moe. Wiersz ten brzmi wedle najdawniejszych odpisów:

twego dziea chrzciciela, boyce (usysz, go-
sy, nape myli czowiecze). Twierdzono, e wiersz

ten popsuty, i na kilku kartach moglibymy si rozpisywa,

gdybymy wszystkie poprawki, restytucye, kombinacye, je-

dn sztuczniejsz od drugiej, wylicza chcieli; dzi ju by-

oby to prostem marnowaniem czasu i atasu, skoro wiemy,

e tekst nic a nic nie zostawia do yczenia, naley go tyl-

ko tak rozumie, jak on napisany — istne jaje Kolumba,

wyrazi si susznie dr. Franko, któremu odnon uwag
zawdziczamy. Tekst bowiem znaczy: dla twego Chrzci-

ciela, Synu Boy usysz gosy i t. d., w najpoprawniejszej,

chocia nieco archaistycznej polszczynie.

Przedewszystkiem stawiao si niegdy dla zawsze po

rzeczowniku, po zaimku, po rzdzonem sowie, nie mówio-

no nigdy: dla tego, dla nas, dla ciebiei t. d., za-

wsze tylko: tego dla, nas dl a, ciebie d 1 a i t. d.,

wic nastpstwo trafne: twego dla. Powtóre dla nie jest

form jedyn tego przyimka; w innych jzykach sowia-

skich istnieje dziea w tem samem znaczeniu i uywaniu,

a to byoby po polsku dziea, jak je rzeczywicie wszy-

stkie teksty wypisuj; równoznaczne dla wyrugowao z pol-

szczyzny owe dziea, które si przechowao w tym je-

dynym wierszu, jak podobne unikaty jzykowe odnajdujemy

i znacznie póniej, naprzykad w kazaniach witokrzyskich.

Kto jest Chrzcicielem Syna Boego, to wiemy; cae niepo-

rozumienie dotychczasowe wynika z tego, e uchylano si

od najoczywistszej prawdy: uwaano Chrzciciela za Chry-

stusa i t. d.; gdy „twego dziea" ju dawno Maciejowski
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i inni trafnie wytumaczyli, nie odway siij nikt, prócz

d-ra Franki, na najprostsze, wic jedyne wytumaczenie

Chrzciciela. Pozostaje woacz, Boyce (form;i pierwotna,

lecz monaby j i Boy ze odczyta, gdy w polszczy-

nie, jeszcze XVI wieku, trafiaj, si podobne mylne w grun-

cie formy: panicze i t, p.).

Sowa Boyc dzi nie znamy zupenie, chocia uro-

bione ono w najzwyklejszy sposób, jak od sdzia lub

starosta: sdzic, starocic, jak od pana, króla:

ji a n i c i króle wic, od ksidza ksiyc, tak samo i od

Boga ---Boyc. Rzeczowniki na „ic" byy pierwotnie zdro-

bniaymi, od maoci przeszo znaczenie na modo, a si

^przyzwyczajono przyrostkiem tym oznacza ojcowstwo i sto-

sunki zalenoci lub zwizku, np.: szlachcic, miecie (mie-

szczanin) i t. d. Boyc jest wic Syn Boga, niegdy mody
lub may Bóg, jak ksiyc, miesic, to jest modego, czy

maego ksidza (pana) oznacza, wobec wielkiego ksidza

(pana), t. j. soca — ciaa niebieskiego ogólnie panami na-

zywano: w. Eligiusz w VII wieku Franków na poy po-

gaskich gromi, e soce i miesic panami nazywaj i na

nie przysigaj, to i póniejsi wspominaj; w mitologii

sowiaskiej widn rol odgrywaj i inne urobienia na „ic",

Swaroyc, oznaczajce ogie na Rusi, a najcelniejszego bo-

ga u nadodrzaskich Sowian. Boyca zapomnielimy w Pol-

sce zupenie, yje on jednak na Poudniu sowiaskiem,

gdzie Boe Narodzenie oznacza (modego Boga lub Syna

Boego), y i u Czechów. Tak to wskazuje ten wiersz

swojem „dziea" i „Boycem", rzeczywicie XIII stulecie

zawiera archaizmy, jakichbymy w póniejszych utworach

napróno szukali. e w kocu z temi archaizmami rady

sobie da nie umiano, e wymylano najniemoUwsze kom-

binacye, by jaki taki sens wyrazi, w tem ju nie wina

XIII wieku, lecz wina jzyka samego, rzucajcego dawne

tory, gardzcego wasnymi zasobami.

Nastpne wiersze zwrotki nie przedstawiaj adnych
ju trudnoci: sysz modlitw, j nosimy (j
dawny zaimek wzgldny— tyle, co: któr); to da racz,

j e g o (to samo — tyle, co: czegó) prosimy, tylko w od-
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pisach mylnie, zdaje si, samo „o" zamiast „to" si zjawi-

o; racz czytamy zamiast raczy, aby prawidow liczb

zgosek uzyska; a na wiecie zbony i3obyt,po
ywocie rajski przebyt,—najprawdziwsza polszczy-

zna, bez ladu wpywów cerkiewnych, czy czeskich, bez

miru (wiata), jak w czeskiej pieni, bez jakichkolwiek

obcych naleciaoci; zbonego tylko ju nie uywamy,
uciekajc si do innych zoe, do pobonego lub na-

bonego, chocia Czesi „zbonego" zachowali do dzisiaj.

Tak si przedstawia poprawny tekst Bogurodzicy —
zapyta chyba czytelnik zdziwiony: a gdzie dowód, e pie
t wanie dla Kingi zoono, e j „Wgierce"— tak j lud

stale nazywa, optani nawet tak na ni biadali — za-

wdziczamy.

Niezbity dowód tkwi w pieni samej, porównanej

z okolicznociami ywota witobliwego Wgierki. Jaka j
cze dla Maryi przejmowaa, wiemy z legendy, twierdz-

cej, e nowonarodzone dziecitko Matk Bosk powitao

sowami pieni kocielnej, poczem zamilko, a w przyro-

dzonym biegu czasu znowu mówi poczo; w imi Maryi

uprosia wita niewiasta skutecznie drugi rok czystoci

u ma swego. Kult Maryi by dla Kingi charakterystyr

czny: dla Niej pocia ona w soboty, gdy w rozjazdach po kra-

ju spotykaa kocioy pod wezwaniem witych Paskich,

obsyaa je przez sugi swe darami; lecz skoro by to ko-

ció, powicony Maryi, sama zeskakiwaa z wozu, boso

brna najgorsz drog, przez ciernie i kamienie, do ko-

cioa, tu klkaa i modlia si, zalewajc zami, e w zi-

mie koo niej a nieg topnia i wynikay trawki i zióka.

To objania nam dostatecznie zwrotk pierwsz.

A jeszcze dobitniej drug zwrotk wyoymy. Po-
czenie Bogurodzicy i Jana Chrzciciela — nie Józefa

w., ani Anny lub Elbiety, lub przedewszystkicm Jana
Ewangelisty, syna przybranego Maryi, a ulubieca

Zbawicielowego — powtarzamy, to wcale nie naturalne, ko-

nieczne, pospolite i utrwalone czenie Bogurodzicy i Chrzci-

ciela, wskazuje jak okoliczno, traf, przypadek, które

zmusiy do ich czenia, do wzywania Ich wanie i niko-
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go innego prócz Nich, jako pewnych, wypróbowanych, nie-

zawodnych poredników i opiekunów. Co to za traf, przy-

padek i okoHczno, wiemy ju z ywota Kingi: w najkry-

lyczniejszej chwili jej ycia, gdy wszystkie jej usiowania

i zabiegi miay spezn na niczera, gdy grozi cel i meta

jej ycia niechybnym upadkiem —wtedy to wanie wspar

j potnie a skutecznie sam Chrzciciel: dla Jana w., dla

Chrzciciela — twego dziea Chrzciciela — gdy wszelka in-

terwencya, ziemska i niebieska, daremnemi si zdaway,

usysza Chrystus modlitw, j Kinga przede zanosia, to

da raczy, czego ona prosia, napeni jej myli i wysu-

cha jej gosu.

Do obu zwrotek Bogarodzicy daje tylko jej ywot na-

turalny, konieczny, nie nacignity w niczem, przekonywa-

jcy komentarz; nie odnajciziemy go gdzie indziej; tu jest

tylko klucz tej zagadki; rozwizalimy j raz na zawsze.

Na tym pewnym gruncie moemy miao budowa dalej

i oznaczy nawet czas i osob, kiedy to i komu to polecia

ksiniczka uoenie pieni kornej do Zbawiciela, w którejby

i Bogurodzicy i Jana Chrzciciela jako askawych, a sku-

tecznych ordowników i poredników wzywano. Nigdy nie

stara si bowiem w myli i sercu Kingi owa wizya zna-

mienna w. Jana w Korczynie, chocia Kinga póniej

w snach swych i Salomee „jtrewk" i w. Franciszka i w.
Klar, niby patronów domowych i zakonnych widywaa;

wizya ta bya bowiem i pierwsza i w skutkach swych naj-

cudowniejsza i wiemy, jakim lubem Kinga przez cae si

ycie wobec Chrzciciela zwizaa.

Ale o wszystkich tych szczegóach nikt za ycia Kingi

nie wiedzia—prócz jednej jedynej osoby! Bo i to jest zna-

mienne dla ludzi XIII wieku : unikanie wszelkiej chway
ludzkiej, tajenie si z wasn witoci i zasug. Kinga

zostaa dziewic, a mimo to po mierci ma wesza do

zakonu, jako wdowa, nie, jako panna, i strofowa j o to

spowiednik, e w bd innych wprowadzaa — tak czynia

ona, i one wszystkie, zawsze bagay o zachowanie taje-

mnicy, zaklinay, by nikt dalej o tern nie wiedzia.

Wic i Kinga przed nikim si o ordownictwie Jana w.



io-j

nie zwierzaa zbytnio, — z wyjtkiem jednej osoby, spowie-

dnika jej, który o wszystkiem wiedzia. Otó przypuszcza-

my, e spowiednik jej zoy sam t pie i, gdy piewa
Bogurodzica—dziewica, moe przy tej antytezie, przy tern

przeciwiestwie myla i o Kindze, matce a pannie, cho-

cia w antytezach si lubowa, wspominajc dalej syna —
gospodzina, t. j., e Syn Maryi jest jej panem zarazem.

Kinga miaa w cigu ycia kilku spowiedników; my-

limy tu tylko o jednym, o Franciszkaninie Boguchwale.

Poznaa go Kinga w konwencie korcz3'skim, gdzie by
lektorem, moe na kazaniu owem, kiedy to r. 1270 wysa-

wia jej „jtrewk", Salomee; std moe posza ta zayo,
to gbokie rozumienie si, jakie King i Boguchwaa ce-

choway. Zoliwe jzyki pomawiay j po mierci mowej
o zapomnienie si, o przekroczenie lubu czystoci dla

spowiednika; bya to niecna potwarz, gupia a poda plot-

ka. Gdy ten Boguchwa, „wiadom jej tajemnic", zaniemóg

ciko, modlia si za niego, i ukaza si jej w. Franci-

szek, mówic: chciaem brata Boguchwaa zabra do sie-

bie, lecz na twoje mody zostawiam go na ziemi i on ozdro-

wia. I oto obwiniali sami braciszkowie Boguchwaa o wy-

stpek z King i dopili tego, e kazano mu opuci Scz
i popieszy do Grniezna: rozkaz zasta go, gdy sucha
King spowiedzi: natychmiast, nie udzieliwszy nawet jej

absolucyi, nie zabrawszy nic swojego, tak jak sta, tylko

z brewiarzem i w habicie ruszy do Gniezna; umar on

przed King. Na jego miejsce uprosia ona innego Fran-

ciszkana, Czecha, Piotra Odraca, którego wiato niebie-

skie, w jakiem modlca si Kinga przed jego wtpicem,

podejrzliwem okiem zajaniaa, o jej nieskalanoci przeko-

nao. Tak nci j zakon w. Franciszka, ju za ycia m-
a bya jego profesk, nosia jego tunik i chord (pasek),

matk Mary, która afektem ku Dominikanom paaa, od

nich odwrócia i ku Franciszkanom skierowaa.

Przypuszczam wic, e Franciszkan, moe brat Bogu-

chwa wanie, po mierci ma, okoo r. 12S0, pie uo-

y, kiedy w klasztorze sdeckim, w zgromadzeniu tylu ko-
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biot, muioj lub wcale nie pimiennych, potrzeba pieni na-

lodowej coraz natarczywszt^ si stawaa.

A có sdzi o pieni samej, jak j^ oceni? By to

dorobek i estetyczny, literacki, niesychanej wagi. Nam
dzi dwie krótkie zwrotki nie potrafiyby zaimponowa;

w XIII wieku by to krok niespodziany, pierwszy, w zu-

])oluie nowym rodzajn, zdobycz umysowa nadzwyczajna,

przeamanie lodów, pierwszy przebysk narodowego jzyka,

a wic i ducha, na polu kocielnem, to jest i umysowem
zarazom. Narodowi, zadowalajcemu si dotd jednostajnem

powtarzaniem kierleszu, poddano cae zwrotki polskie, zbu-

dowane misternie, z rymami, z trafnym doborem sów —
jak dobrze np. odbija pobyt, doczesny, ziemski, od pr z-
by tu wiecznego, rajskiego; jak trafne te antj^tezy: Boguro-

dzica— dziewica. i syna -gospodzina, jak powany tok caoci.

A teraz wypada dorzuci kilka sów i o dalszym jej

cigu, póniej doczepianym, zrosym wreszcie zupenie z te-

kstem pierwotnym, tem bardziej, e i o tym dalszym ci-

gu mylne twierdzenia u naszych badaczy si zagciy.
„Bogurodzica" bya pieni do Zbawiciela, do syna

Maryi i do boyca, wzywanego w drugiej zwrotce najsil-

niej, nic dziwnego wic, e, gdy przyzwyczajono si nieco,

wsuchano w pie polsk, wobec krótkoci jej moga poja-

wi si ch jej przeduenia, dodaniem nowej pieni o tym
samym Zbawicielu. I rzeczywicie, ju w drugim tekcie

krakowskim, napisanym midzy 1415 a 1430 r., nastpio

poczenie dwuch odrbnych pieni, „Bogurodzicy" i pieni

wielkanocnej, i utrwalio si na zawsze, tak, e aden z pó-

niejszych odpisów obu tych pieni ju nie rozerwa. Mo-

naby zapyta, czy ta druga pie, wielkanocna, nie si-

ga równie XIII wieku i otoczenia Kingi? Nie zgodziliby-

my si na takie przypuszczenie; pie wielkanocna jest we-

dle nas utworem póniejszym, z XIV wieku; pochodzi od

autora innego, znajcego pieni czeskie kocielne i biorce-

go z nich pobudk do wzbogacenia pieni polskiej, czer-

picego z nich motywy i zwroty. Gdy w „Bogurodzicy"

ledwie kilka wyrae zlekka czeszczyzn, nie obc w Kra-

kowie i w otoczeniu duchowem Kingi, napomyka (np.: zwo-
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len, nape, zbon}-), w pieni wielkanocnej znachodzimy

cakowite poyczki z pieni czeskiej, mianowicie ze staro-

ytnej: „Buoh nasz, wszechmohuci". Pie wielkanocna

moe by nawet o pó wieku modsz od „Bogurodzicy",

ale w rozwoju pieni kocielnej polskiej zajmuje ona moe
miejsce drugie i zasuguje w kadym razie, jako jeden z tak

nielicznych, niestety, pomników XIV wieku, na rozbiór.

Postp, uwidoczniony w pieni wielkanocnej w poro-,

wnaniu z „Bogurodzic", nie wielki, nie nadaje si wcale

do wyszego mniemania o smaku i wyksztaceniu autora:

bierze on gór raczej wielomównoci, nie potrafi jednak

uchwyci si konsekwentnie jednej myli przewodniej i prze-

prowadzi jej naleycie, krci si w kóko i poddaje si
chwilowemu kojarzeniu obrazów i myli, tak dalece, e
utwór jego posdzaj ogólnie o zlepek z dwu lub wicej
odrbnych utworów, chocia to mylne, gdy jedna zwrotka

zahacza bezporednio o drug, tylko cao nieco na tern traci.

O waciwe nastpstwo myli dba on tak mao, e póniej-

si dla wprowadzenia jakiego takiego adu posunli si do

wcale energicznej odmiany tekstu. Ju „Bogurodzica" bya
lunie zbudowana, nawet form odskakiwaa zwrotka dru-

ga od jDierwszej; lecz jjrzy krótkoci jej to nie tak razio;

w pieni duszej, liczcej zwrotek dwanacie, brak budowy
prawidowej wicej odczuwamy. Próby nowszych badaczy

przestawiania zwrotek, wyrzucania, zlepiania ich, usuwamy
stanowczo; dwanacie zwrotek tekstu krakowskiego tworzy

dla nas cao, która w tej formie z pod pióra jednego

autora wysza.

Zaraz pierwsza zwrotka nie najlepiej zbudowana: nas
dla (pierwotny szyk wyrazów, jak w „Bogurodzicy": twe-

go dziea) wsta z martwych syn boy, wierzy
w to, czowiecze zbony (pobony, jak w „Boguro-

dzicy"), i p r z e z t r u d B ó g swój lud odj d j a -

blej stróej (stróa, to jest stra); obie myli nie wi
si najcilej: skoro mowa ju o zmartwychwstaniu, nie na-

ley wraca do trudu, do mki, dlatego poprawiano te
póniej tekst, ale cakiem dowolnie, na: narodzi si nas

dla Syn Boy.
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Gorsza gmatwaiiiua w nastpnej zwrotcce: przyda
nam zdrowia wiecznego, starost skowa pkiel-

n ego, mier podj, wspomi o^n czowieka
p i r z w e g o ; logicznie naleao przecie zacz od pojcia

mierci, skoro potem dopiero skowa Chrystus szatana i wspo-

mnia na Adama, i przyda nam zdrowia wiecznego. Na
tre tej zwrotki wp\Mi sawny apokryf, t. zw. Ewangelia

Nikodema, gdzie mamy opisany bój Chrystusa z otchani
i jak Zbawiciel przyku szatana acuchem do supa pie-

kielnego; lud zna jeszcze wicej szczegóów o zwijaniu si

tego acucha i t. d. Starosta, w znaczeniu przeoonego,

zwierzchnika, zatrca nieco czeszczyzn; p kie lny — for-

ma archaiczna. Nastpnie dwie strofy zahaczaj o tego

„czowieka pirzwego, to jest o Adama „Jene (który)

trudy cirzpiat bezmierne, jeszcze by nieprze-
spia (nie do.?pia, nie doszed powodzenia, szczcia) z a-

wierne (na prawd, oba sowa trc nieco czeskimi

zwrotami), a li (a) sam Bóg zmartwychwsta.
Adamie, ty Boy kmieciu (jako pierwszy oraz na

ziemi, uprawiajcy j w pocie czoa), ty siedzisz uBo-
ga w wiecu (wiece, zgromadzenie, jakby Bóg by woje-

wod, czy kasztelanem, prezydujcym na wiecu, z naiwno-

ci icie redniowieczn, stosunki polskie na niebiosa prze-

noszc), pomieci twe dzieci, gdzie króluj an-

gieli.

Samo ordownictwo Adama— tak niezwyke, nadzwy-

czajne, e uderza kadego, e mylano nawet, czy tu nie

mowa o wtórym Adamie (t. j. Chrystusie),— nie domieci je-

dnak dzieci jego nieba, wic promy o to i Chrystusa:

Tego nas domieci, Jezu Chryste miy, by-
chom (bymy) z tob byli, gdzie si nam raduj
szwe (to jest wsze,—dawny jzyk polski przedstawia nie-

wygodny szyk brzmie mawiano: szwytek, szwego
i t. d., zamiast: wszytek, wszego, jak Kroaci i Ser-

bowie dzi ogólnie mówi) niebieskie siy. Wspomnia-

wszy raz o niebie, a chcc znowu nawróci do zmartwych-

wstania i odkupienia, wstawia autor zwrotk o „angioach"

i o potpieniu dyaba, o buncie Lucyfera i o jego skutkach:
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bya rado, bya mio, byo widzenie twór-

ca (Stwórcy) angielskie bez koca, tu si nam
zwidziao (okazao) dyable potpienie". Dyable

potpienie pocigno za sob upadek pierwszych ludzi

i dzieo odkupienia, wic natrafi autor wreszcie na szlak

myli wielkanocnych, porzucony wyej: ni srebrem, ni

zlotem, nas d y a b u odkupi, sw m o <; za-

stpi" (zmiana podmiotu nie razi; myl sama wzita

z listu Piotra w.); dodane w nowej zwrotce szczegóy pa-

syjne wzite ywcem z owej pieni czeskiej: ciebie dla
(dla ciebie), czowiecze, da Bóg p r z e k ó sobie
rce, nodze (nogi) obie; kry (krew, forma archai-

czna, przewijajca si do r. 1410 w ^^wem uyciu) wi-
ta sza z boku (z Boga?) na zbawienie tobie."

Nowa zwrotka powtarza tre pierwszej: „wierzy w to,

czowiecze, i Jesukryst prawy (prawdziwy) cirz-

pia za nas rany, sw wit krew przela za
nas c h r z e c i j a n y"; tak to wic, prawi nastpna zwro-

tka, uj si Bóg za grzesznikami, bo: „o duszy o grze-

sznej (ulubiony zwrot dawnego jzyka, powtarzajcy, jak

dla nas cakiem zbytecznie, przyimek; mj^bymy tylko powie-

dzieli: o duszy grzesznej, lecz dawniej zawsze mawiano,

a lud i po dzi dzie piewa: pod mostem, pod dbowym
i t. p.), sam Bóg piecz ima (zamiast: m a, forma ar-

chaiczna), dyabu j otima (odejmuje), gdzie to

sam króluje, k'sobie j przy im a" (przyjmuje). Po-

wiciwszy tyle zwrotek Chrystusowi, nie zapomni autor

pobony i o Maryi, której kult w XIV wieku tak olbrzy-

mio si rozszerza, e grozi pochoniciem innych kultów,

lecz w pieni wielkanocnej zadowoli si najkrótszem jej

wezwaniem, kierujc gównie swe myli ku Chrystusowi:

Marya dziewice, promy Synka Twego, króla
niebieskiego, aza nas uchowa ote wszego ze-
g o . Jak kade kazanie ówczesne, tak i pie, wykada-
jca nauk chrzecijask , zakoczy on wreszcie ste-

reotypowem: „Amen, tako Bóg daj, bychom szli

szwyócy (wszyscy) w raj". Oto i pie, nieudolna jeszcze

w myli, ale ujawniajca wprawne wysowienie, termino-
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lorji utarta, jc/^yk, naginajcy si atwiej ku wszelkiej my-
li; nie stoi ona tak odosobniona, jak „Bogurodzica"; so-

wa jej, jak tworze c, synek i inne, powtarzaj si w byle

jakiej dawnej pieni; wieje z niej duch jzyka nowszy.

Luno budowy dozwalaa na coraz nowe dodatki, po Ma-
ryi mona byo wzywa i innych witych, prosi i za króla

polskiego i t. d.; dodatków tych, nieraz dopiero z koca
XV wieku pochodzcych, dalej nie uwzgldniamy.

Nie moemy si jednak oprze pokusie, czy nie da-

by si dla tej drugiej czci „Bogurodzicy" wskaza po

imieniu autor, coby i dokadniej czas i miejsce jej powsta-

nia oznaczy dozwalao. Rozgldajc si po pieniach sta-

ropolskich, natrafiamy na jeszcze jedn, bardzo staroytn,

któr o mce Paskiej piewano w pocie, która wic ow
wielkanocn niemal dopenia. Jest to pie: „Jezus Chry-

stus, Bóg Czowiek, mdro Oca swego", opowiadajca

w dziewiciu czterowierszowych zwrotkach (o wierszu du-
gim, trzynastozgoskowym, który si tu po raz pierwszy

pojawia) mk Pask wedle godzin kapaskich (matuti-

num, prima i t. d.), koczca si pobon prob: „Racz uy-
czy zbawienia: bydlenia dobrego A po mierci domieci sta-

da niebieskiego;" z XV wieku posiadamy trzy jej odpisy. I ona

wykazuje miejscami wcale staroytny tok wysowienia, np.

uywa wyrazu: „do wiata", t. j. „do dnia", gdzie „wiat**

jeszcze w pierwotnem znaczeniu „wiata", które ju da-

wno utraci, zajwszy miejsce „miru"; z boku Chrystuso-

wego popyna „kry z wod"; zamiast: wsz noc, wszy-
tki i t. d., czytamy: szw noc, szwytki i t. d.; Chry-

stus „zwojowa pkielne koce", to jest rozgromi pkielne

czeluci. Otó przypominamy mimowoli wiadectwo, które

ks. Juszyski niegdy przytoczy z nieznanego nam bliej

kazania na obóczyny panien w zwierzynieckim klasztorze,

ks. Jana Zarecensis z r. 1602, jakoby „opat witowski, Jan,

towarzysz w^^praw Wadysawa okietka, zoy pieni

o mce Paskiej, które dugo w kocioach w pocie pie-

wano". Pytamy, czy wiadectwo to, niezakrawajce bynaj-

mniej na wymys pusty, nie odnosi si do jednej, albo i do

obu przytoczonych pieni, do owych Godzinek o mce Pa-
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skiej i do drugiej czci „Bogurodzicy"? Moglibymy im

wtedy naznaczy drugi lub trzeci dziesitek XIV wieku,

jako czas powstania. Zajmowano si na dworze okietko-

wym King, pamitano o niej bardzo dobrze i moe pod

wpywem jej „Bogurodzicy" odczuwano raniej potrzeb

nowych pieni narodowych, której by ów Jan opat zadosy
uczyni. Byby to drugi etap w rozwoju pieni narodowej.

Dalej wymienilibymy bez wahania tak zwane: „Pozdro-

wienie Maryi", równie w kilku dawnych odpisach prze-

chowane, jeden z pocztku XV wieku: Marya czysta dzie-

wice, da (to jest daj) nam widzie Boe lice, niebieska

dziedzice (dziedziczko) i t. d., przeznaczone do odpiewaaia

przed kazaniem, do czego i „Bogurodzica" czsto suya,
a na równi z tern „Pozdrowieniem" pooylibymy prze-

kad prozy Abelarda: „Posa przez anjoy twórzec (Stwór-

ca) swe poselstwo, dziewce archanjoa, przez je (przez

które) nam królestwo ju si otworz^^o" i t. d. — wszystko

pieni i pomniki XIV wieku, zapeniajce luk, dotych-

czas tak dotkliw, niemal nas upokarzajc.

Nabieramy teraz lepszego mniemania o rozwoju dzie-

jowym naszej literatury narodowej. Zaczynamy go ju
w XIII wieku, za czasów Kingi, wypeniaj go nam „Bo-

gurodzica" i Psaterz. Czasy okietkowe, czasy wielkiej

zawieruchy, zagraajcej samemu istnieniu pastwa, posu-

waj rozwój ten tylko nieznacznie naprzód: moemy im

jednak choby par nowych pieni przyzna. Dopiero za

Kazimierza, gdy ustalono zoty pokój, gdy na kadem po-

lu wysza ogada wciskaa si w szare dotd to chopskie

dawnej Polski, oywia si i ta literatura, przestay zado-

wala dawne ubouchne zasoby, zaczto je pomnaa, ro-

zszerza, pogbia. Kaznodzieje zaczynaj spisywa ka-

zania; wtedy powstay zbiorki: witokrzyski i gnienie-
ski; pojawiaj si nowe pieni kocielne; wreszcie kae Ja-

dwiga zestawia dla siebie ca literatur ascetyczn w tu-

maczeniach, posiada ona i uywa obok Psaterza dawnego.

Bibli i Ewangeli, Homilie Ojców Kocioa, Pasye wi-
tych i moe jeszcze inne dziea. Odtd staje si potrzeba

polskiej ksiki, pieni, modlitwy, coraz natarczywsz, a nie-
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bawcMii przechodzi ona i na inno dziedziny; powstaj poe-

maty, moralizujce, dydaktyczne, historyczne, chocia wszy-

stko jeszcze nieco krótkie i suche; proza ogarnia równie

coraz nowe dziay, chocia przewaaj wzgldy czysto

praktyczne. A cay ten ruch, wzbierajcy z kadym dzie-

sitkiem lat, zapocztkowaa nam „Bogurodzica".

Otó i „Bogurodzica", czyli dwie pieni, rónych au-

torów i wieków, obie wyrose na maopolskiej dziedzinie,

gównem centrum umysowoci narodowej. Dzieje tej „Bo-

gurodzicy" nie urywaj si zreszt z wiekiem XV; w XVI
fabrykuj nawet dokument niby pana krakowskiego z r.

13SG, wyposaajcy jej odpiewywanie. Wichura reforma-

cyjna wykorzenia i „Bogurodzic", z któr si na razie

po obozach ju nie spotykamy, gdzie teraz wieckie pie-

ni o kuflu i podwice lepiej popacay; ale, jak szturmy

protestanckie, przypuszczane do „tablicy" czstochowskiej

i kultu Maryjnego, w kocu bezsilne ustay, tak i „Bogu-

rodzic" w XVII wieku na nowo wskrzeszono; z ust pro-

stego ludu, dziadów ebrzcych i babek, ona i tak wyru-

gowa si nie daa, teraz nalegano ponownie na odpiewy-

wanie jej po kocioach i obozach, czyniono w tym celu

nawet osobne zapisy, z których jeden, z XVIII wieku,

w tumie gnienieskim, po dzisiejszy dzie w wigorze si

utrzyma.

Na czele literatury narodowej stan hymn, charakte-

rystyczny dla narodu i kierunku myli i uczu jego. Nie

przypadkiem si to stao, lecz jakby jakiem wieszczem

jjrzeczuciem, e lud rycerzy Maryjnych, e póniejsi soda-

les Mariani, u wstpu narodowego uwiadomienia, w lite-

raturze, wanie z „Bogurodzic" na ustach si zjawiaj:

obce fale mog chwilowo zalewa ten grunt, ale one opa-

daj i wyania si z nich napowrót, zwycisko, w XVII
i XVIII wieku granit, na którym osadzono wizanie na-

rodowe.

Lecz „Bogurodzica" jest znamienna i przez inn jeszcze

cech, nie mniej wan. Napisana ona dla niewiasty; wy-

woaa j niewiasta i powoaa tem do ycia literatur na-

rodow. Otó w literaturze tej odegray niewiasty nadzwy-
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czaj wan rol, najpierw i przez dugi czas biern, dopiero

od XIX wieku bardzo czynn. Od XIII do XVI stulecia,

od pierwszej pieni polskiej a do pierwszych druków pol-

skich, wystpuj stale kobiety, jako waciwe inicyatorki

ruchu literackiego w jzyku narodowym. G-ruboskórnym

mczyznom wystarcza ich acina; kleryk o innym jzyku
nawet wiedzie nie chce, a szlachcic, chop polski, mieszcza-

nin napól polski, zmysu do literatury nie posiadaj a-
dnego; subtelniej sze umysy niewiecie, o których profesor

krakowski ju w r. 1535 twierdzi, e tylko zazdro mska
je od wiedzy umylnie oddala, nie zadowalaj si nato-

miast yciem wycznie materyalnem mów, a skoro im

dostp do aciny i róde wiedzy utrudniony — nie kada
przecie przywdzieje strój mski, narazi si na proces o cza-

ry — wymagaj one pokarmu umysowego, podanego w do-

stpnym narodowym jzyku. Od Kingi, przez królow Ja-

dwig i Zofi, przez królewn Jadwig, przez Nawojk
i Konstancy, a do wielkich pa krakowskich, Tczyskiej
i innych (Odrowówny i t. d.), kady niemal waniejszy do-

robek literatury narodowej, wywoany przez kobiety, ich po-

trzeby ma na celu, do ich wyrozumienia si stosuje.

Naturalnie i w innych literaturach redniowiecznych

pojawiaj si podobne wypadki, ale nigdzie nie przewija si

ich tyle i z tak konsekwency, jak w naszej; wystarcza

np. porówna najblisz literatur czesk, aby wykaza,
jak saby by tam wpyw kobiety w porównaniu z na-

szym. Do zasug niewiasty, polskiej dawno i wszdzie uzna-

nych, przybywa tytu nowy, nie najpoledniejszy,—tsknota

jej za sowem narodowem, starania, aby je rozbudzi, aby

u ogniska narodowego rozpali pochodni umysow; nawet

urodzeniem obce, owe Wgierki, jak Kinga i Jadwiga, tak

umioway ten naród i jzyk jego, e co mczyni zanie-

dbali, one pielgnoway. I wyroso za ich staraniem, z nie-

pokanych wypustków, rozoyste, rozkoszne drzewo litera-

tury ojczystej, z opiekunek i inicyatorek ruchu literatury

powychodziy najdzielniejsze spópracownice, jakiemi inne

literatury szczyci si nie mog.
LiUTatura religijna. 12
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I jeszcze jedna nasuwa sio uwaga. Rozwaalimy po-

wyej utwory XIII i XIV wieku, z czasów Pudyka i Lo-

kiotkowych, a choby Kazimierzowych, t. j, z czasów,

którymby odpowiadaa czeska Aleksandreida, w niemie-

ckiej literaturze dziea od Waltera z Vogelweide, do Ul-

ryka Bonera i t. d. I có nas uderza przedewszy stkiem?

Jasno, atwo, zrozumiao tego staropolskiego, a w grun-

cie rzeczy nowopolskiego jz^^ka. Upyno z gór pó ty-

sica lat, a przewanie ustpy tych utworów wydaj si
niby wczoraj napisane. Póno wic wystpuje nasz jzyk
w literaturze; za to staje on od razu gotowy i zmienia

si tak nieznacznie, e o jakiej staropolskiej zasadniczo od-

miennej fazie jzykowej niema co nawet mówi.



VI.

Inne dawne pieni. — Autorowie niektón'ch: Zota, mistrz Maciej, —
Forma i jzyk. — Zbiory pieni po rkopisach i drukach. — Tre. — Le-

gendy. — Wpywy czeskie. —Wiersze dydaktyczne.

jl-Mwaamy „Bogurodzic" za najdawniejsz pie polsk,

lisi^ stanowic niegdy cay repertuar kocielny w Jzy-
^^" ku narodowym. Lecz przyczyy si niebawem inne,

mianowicie wielkanocne. Z tych przytaczaj kaznodzieje

w XV wieku stale dwie króciutkie „Chrystus zmartwych-

wsta" i ,,Przez Twe wite zmartwychwstanie", wypisujc

tylko owe pierwsze sowa, poniewa kady umia je na pa-

mi; drug z nich piewa lud po dzi dzie. Pierwsz wy-
pisujemy wedug tekstu pockiego, najdawniejszego, z XIV
wieku; na graduale bowiem, w ksigozbiorze katedry po-
ckiej zachowanym, pisanym r. 1365 rk witosawa z "Wil-

kowa, wypisano ku kocu rkopisu w nagówku:

Chrystus z martwych wsta je,

Ludu przykad da je,

E nam z martwych wstaci,

Z Bogiem królewaci. Kirie!

Byby to najdawniejszy odpis pieni polskiej, jaki po-

siadamy, odpisy o Bogurodzic}^ pochodz bowiem dopiero

z XV wieku. Jest to tumaczenie aciskiej Surrexit Cliri-

stus hodie, rozpowszechnionej na caym Zachodzie, przera-

bianej po niezliczone razy; stanowi drug zwrotk w czeskiej
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pieni XIV wieku wielkanocnej „Buoli nasz wszemohoiici";

w polskich odpisach znachodziray nawet formy dyalekty-

czue (polszczyzny zachodniej, pruskiej i kaszubskiej), np.

w rkopisie z kazaniami (Stanislai de Racziwicze) „Chri-

stus zmartwych wsta jesta Alleluja i t. d." (ju nie z Ki-

rie, jak w XIV wieku!)

Druga pie brzmi:

Przez twe wite zmartwychwstanie,

Boy Synu; odpucisz nam nasze zgrzeszenie,

Ty je ten dzie sam wsawi,
ywote nam naprawi,

Smierci wiecznej nas zbawi,

Sw moc zjawi.

Gdy si tak powoli oswojono z jzykiem narodowym
"W pieni kocielnej, gdy przeamano trudnoci wierszowa-

nia, zaczto niebawem, ju okoo r. 1400, aciskie hymny
tumaczy, lub tworzy polskie samoistnie. Nazwiska kilku

autorów przetrway do nas z ich dzieami; raz wymieniaj

oni samych siebie, nie dla prónoci autorskiej, ale by si

modom tych poleci, których „skadanie" ich zbuduje. Cho-

cia akrostychów, t. j. wierszy, których pocztkowe litery

imi „skadacza" wyraaj (zwyczaj odwieczny), nasjladowali

go u nas Rej, Trzecieski i inni dotd nie znalelimy, prze-

chowaa nam tradycya niekiedy imi autora, Poznajmy
kilku; s to sami kapani, mnisi, klerycy; hod kobietom

dla Maryi, skonno ku dydaktyce oto znamienne ich cechy,

powtarzajce si przez nastpne wieki.

Najdawniejszy z nich. Zota, który w stu czternastu

krótkich wierszach opisa, jak si przy stole zachowa na-

ley, przeplatajc nauki gorcemi pochwaami pci piknej,

nad które „nic lepszego niema, bo paniami stoi wiesiele,

i ot nich wszystk dobro mamy, bo nas ku wszej czci

przywodz; t ma moc kada cna pani, przepaby mu,

kto j gani"; wezwaniem do Boga - Gospodna zaczyna

i koczy, a wtrca prob do Matki Boej. Kilka rysów

trafnie uchwyci: o tym np., co za stoem siedzi, „jakby

w ziemi wetkn kó", lub co „pen mis nadrobi, jako
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on, co motyk robi" i in.; zwroty niektóro wcale gadkie,

tok atwy. Moglibymy Zocie po takiej próbie i legend

w. Aleksym przypisa; odpis jej niezupeny posiadamy

wprawdzie dopiero z drugiej poowy XV wieku, ale liczne

jego omyki i wtrty dowodz, e pierwowzór o wiele star-

szy; autorstwo Zoty stawiamy, jako domys tylko, clioó

niektóre wskazówki jzykowe za tem przemawia si zdaj,

np. uycie partykuy le w znaczeniu kol wiek (który
1 e, kogo 1 e w legendzie, k t o 1 o u Zoty).

Z pierwszej poowy XV wieku moemy dalej wymie-

ni dwuci autorów pieni Maryjnych: Sopuchowskiego —
jeli tylko Gobiowski nazwiska le nie odczyta — i mi-

strza Macieja; o obu szczegóów adnj^^ch przytoczy nie

umiemy, nie oparlibymy si nawet twierdzeniu, e to tyl-

ko jedna osoba. Z pieni ich „wykad" Sopuchowskiego

mniej udatny, w dwudziestu siedmiu strofach czterowier-

szowych opowiada gównie, co o nawiedzeniu P. Maryi po-

da w. ukasz w pierwszym rozdziale Ewangelii:

Radoci wam powiedam,

Ie now pie skadam
O Królewnie niebieskiej

Ku uciesze krzecijaskiej.

Izaijasz prorok nasz

Uczyni nam barzo wczas,

Wzjawi nam wielk rado,
Rzekc: przydzie niebieski go

i t. d., koczy si:

Wykad Sopuchowskiego,

Pocztek pieni nowej

Ku czci matuchny Boej,

Wszech nakrasszej rajskiej róej.

piewajmy j wiesiele.

Bo w niej dobrego wiele.

I w kadej wiernej duszy

Sierce si k Bogu ruszy.

Kto j bdzie piewaci

Albo pilnie suchaci,
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Panie Boe racz mu da,

Co w ciebie bdzie da.

(T ostatni zwrotk zastpi Sopuchowski inn:

W kocu tego piewania

Dla naszego zbawienia

Daj szczcie, zdrowie. Panie,

Przy mierci dobre skonanie).

„Pocztek pieni nowej", kiedy pie ju do koca
dobija, raziby móg czytelnika; ale nie trzeba nawet za-

miany sowem „Postpek"; „wykad", t. j. skadanie i „po-

cztek pieni nowej", t. j. poczcie, przedsiwzicie, podej-

muj w kocu myl pierwszej zwrotki i tworz niby ramy

caoci. Pie w rkopisie poprzedzajca. Pacz Matki Bo-

ej w Wielki Pitek, jest moe utworem tego autora.

Udatniejszym jest wiersz mistrza Macieja, tak peny
naiwnego uczucia wiary, nadziei i mioci, e nie wahamy
si przytoczy go, jako okaz takiej poezyi:

Mocne Boskie tajemnoci

Maryey wielebnoci,

Krzecijastwo Wierze wierne

1 nabone a i mierne
Racz tego posucha.

Mistrzowie w pimie badali.

Co prorocy powiadali.

I w figurach j widali.

Duchem witym j poznali

Matk swego pana.

Ot wieku w radzie przejrzana,

Bogiem ocem przeegnana,

By jego synu matk bya,

Coby smutne ucieszya

Adamowo plemi.

Na zyskanie tego wiata

Przez owoc swego ywota,

Panna wielmi wita.
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Anna w smutku swego ciaa

Tego na Bodze daa,
By j Bóg podem nawiedzi,

Przez ni wszystek wiat ucieszy,

Joaciim smutnego.

Anio, gdy si ukaza.

Rado jej wielk powiedzia:

Bdziesz wrychle pann miaa,

Matk swego stworzyciela

Ku wiecznej uciesze.

Wszemu wiatu bdzie rado.

Gdy przydzie ten wielebny go.
Panna wielmi cudna.

Z skarbu boskiej gbokoci
Wysza kras swej cudnoci.

Midzy kapany w witoci,

Midzy pannami we cnoci

Rosa ku obrzdu.

Pann bdc bardzo mod,
Ju prosia wiernie Boga,

By tej panny sug bya,

Coby Krysta porodzia,

I pann zostaa.

Sama o sobie nie wiedzc

A ju matk Bo bdc
Przez Ducha witego.

Angio Gabryel k niej posa,

By jej ty dary zwiastowa

Z tajemnice witej Trójce,

Je wykupi wite oce
Z ciemnoci niewolstwa.

Mary a, dzieweczka mierna

Staa, jak róa, czyrwiona,

Lka tego pozdrowienia,

I nie chciaa lAie poznania

Plemienia mskiego.
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Pozdrowienie gdy jej dawaJ,

Smiernie si z ni jest rozmawia
Arcliangiol Gabryel.

Nie lkaj, ju Maryja,

Mioci je Boej pena
Duchem witym nawiedzona,

ask Bo obrzdzona,

Porodzisz Zbawiciela.

Z oboku promie wystpi,

Suce z siebie jest wypuci
Suce wiato przez zachoda,

Gwiazd jasn przez zapada,

Obój ej wiatoci.

Bo suce wiecznej wiatoci
Skonio si Ic jej cudnoci

Ot korów angielskich.

Ani liii ja biaoci,

Cz}a'wona róa krasnoci,

Ani nardus sw wonioci,

Zamorski kwiat sw drogoci
Maryjej si równa.

Maryja midzy kwiaty kwiat.

Sub jej dawa wszystek wiat
Z jej wielkiej wielebnoci

Szukajmy u niej mioci
Wszelkny wierny suga.

Ju Marya sw podnoci
Okrasia wielk cnoci

Wszystki jinne panny.

(Majc panny ucieszenie

Ku swej cnoci obronienie

Z Maryjej ywota).

Krasna je panna w licznoci.

Uyczy nam swej mioci,

Uciesz czowieka smtnego,

e da widzie twego

Oblicza witego.
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W mojcin rozumie pytaem,

I takie w pimie czytaem,

adnej takiej nie sychaem
We wszem miecie Jeruzalem

Panny miociwszej.

Nie masz nad ni adnej j innej

Tako panny mitociwszej

Midzy wszemi pannami.

(O Maryja miociwa
Nad ci nie jest adna jinna

Panna tak askaw).

Jedno miuj jej widzenie,

Najdziesz u niej ucieszenie

Wszelkny wierny suga.

Mistrz Maciej o tobie pisze

Wszemu ludu ku uciesze.

By si k tobie uciekali,

Swoje ki'zywdy powiadali,

Bo ty jicli rzecznica.

Tego domu racz by stró.

Ty je, panno, rajska róa.

Panno miociwa.

A kto tobie sub dawa.

Swoim grzechom odpust jima

I wieczn koron.

O Maryja, panno czysta,

Raczy nam by miociwa
Ku swemu synu rzecznica.

Mistrz Maciej nie zadowoli si widocznie pierwszym

rzutem, dorabia i przerabia niektóre zwrotki; — takie

wzilimy w nawias; — inn, dodan u samego pocztku,

przytaczamy z póniejszego odpisu:

Z pocztku wiata prorocy pisali we dnie i w nocy,

Kakoby to mogo byci, By ta panna miaa mici

Zbawiciela wiata.

W drugiej poowie XV wieku bogosawieni Szymon
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ne; obaj Bernardyni, Szymon, wychowanieo V7szechnicy,

umiera w klasztorze na Stradomiu r. 1482; adysaw,
syn Piotra, wstpuje do tego klasztoru r. 1462 i umiera

r. 1505. O ich pieniach aciskich wiemy skd ind; wniosek,

e i po polsku pisali, tem suszniejszy, e istotnie, wedle wiaro-

godnej tradycyi, mia r. 1488 b. adysaw zoy pie
o mce Paskiej, jakby do piewania przy stacyach prze-

znaczon, obejmujc kiedy siedmnacie strof, o wierszu

dugim, trzynastozgoskowym, póniej o jedenacie lub dwa-

nacie strof rozszerzon; w pierwotnym ukadzie kada
strofa od imienia Jezus si zaczynaa; strofy, póniej dora-

biane, opisujce szczegóowo np. scen w Ogrójcu, tego

nie zachowuj i po tem je pozna mona. Pierwsza jej

zwrotka brzmi:

Jezusa Judasz przeda za pienidze ndzne;

Bóg ociec syna wyda na zbawenie duszne.

Jezus, kiedy wieczerza, swe ciao rozdawa,

Apostoy swe smtne krwi napawa,

a przedostatnia:

Jezusów otarz czcicie, czsto ji piewajcie:

Maryj pozdrawiajcie, k niej si uciekajcie:

Maryja, przez boleci, króre je cierpiaa,

Oddali ot nas zoci, daj wieczne radoci.

Pie to bya ulubiona w XVI i XVII w.; widzimy j
przedrukowan w ówczesnych kantyczkach; znamy anegdo-

t o tem, jak ak, piewajc bezmylnie, wstp przekrci,

a p. Ciecierski to osdzi. Ukad wiersza przypomina nieco

inny, parafraz hymnu „Salve Regina", w której kada
zwrotka od „Zdrowa" si zaczyna, a sowami „Chrysta

Nazareskiego" koczy, ale to bdzie raczej utworem mi-

strza Macieja.

Tyle o autorach tych pieni. Dla kogó je oni pisali?

Przedewszystkiem dla tych, którym hymny aciskie nie-

dostpne byy, dla kobiet wic lub dla ludu. Jak polskie

modlitewniki w XV wieku przewanie tylko dla kobiet spi-
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sywano i mowa w nich zawsze o grzesznicy, nie o grze-

szniku, podobnie i pieni póniejsze, zachowujc nieraz ro-

dzaj eski, woone s w usta kobiety. Lud je równie ch-

tnie przyjmowa i wdzicznie przechowywa; niepisane kr-

yy one szczegóhiiej w ustach dziadów i bab kocielnych,

i jeszcze w XVII wieku powtarzaj si, jako najbardziej

cenione w repertuarze dziadowskim; np. w „Peregrynacyi

dziadowskiej" z r. 1614 radzi jeden ebrak innym:

On star (pie) moemy zapiewa o Jopie,

Albo jeHe nie t, tedy o Potopie;

Owej te tam (w Prusiech) wic radzi suchaj
[o Sdzie,

To dadz na czworo, kiedy w dobrym rzdzie.

Jeszcze gdy im zapiewa Boe Przykazanie,

Pienidze, jak za woy, moe Uczy za nie,

albo na innem miejscu:

"Wolisz ty tu (w Polsce) za szelg kilka razów piewa,
Albo za kromk chleba t Bogarodzic i t. d.

Pieni te, w które religijne uczucie autora si wyle-

wao, miay budowa i skrusza ludzi, piewane, czy sy-

szane; miay te rugowa owe pieni wieckie, ludowe, któ-

re duchowni, tak samo jak taniec, ale równie napróno,

zwalczali. Kiedy i gdzie piewano je gównie? piewa lud

przy jasekach koldy, których posiadamy, krótsze, z XV,
liczniejsze i dusze, z pocztków XVI wieku; dalej pieni

wielkanocne; pieni w zielone wita; w dni krzyowe,

obchodzc procesy pola, — „nasi krzyownicy, gd\' po

polu z chorgwiami si wóczc piewaj," mówi Mczy-
ski w „Sowniku" r. 1564, podczas pielgrzymek do miejsc

odpustowych, „do Czstochowej, Sierpca, Prostyniej, Jaro-

sawia, wince, Szczepanowa i innych miejsc" (wedug M.

Krowickiego w „Apologii" z r. 1560), dodajmy— na Skak;
dalej podczas nieszporów lub przy naboestwach i pobo-

nych wiczeniach bractw rozmaitych, mnocych si w dru-

giej poowie XV wieku; nakoniec podczas kaza. Kazno-

dzieja bowiem, jak z rkopisów wypywa, na wstpie ka-
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ziinia, po wezwaniu aski Maryi, intonowa i piewa z ludem

-Bogurodzic" np.; w kazaniach adwentowych, wielkanocnych,

o Duchu w., równie piewa z ludem odnone pieni. Tu
przytaczamy wiadomo, pozwalajc nam rok oznaczy,

w którym po raz pierwszy polska pie religijna zabrzmia-

a: byo to r. 1261, kiedy biczownicy po kraju przecigali.

Religijne uczucie XIII wieku, niesychanemi dotd klska-

mi podniecone do egzaltacyi, znalazo obok Kocioa, wyraz

w tej sekcie i jej praktykach; pochody jej, piewy, pene
samooskarenia i skruchy, ebrzce litoci, elektryzoway

masy; z ich pieni, zapisanych gdzieindziej, u nas, nieste-

ty, nic si nie zachowao. Albo mamy moe odgosu ich

szuka w „Bogurodzicy" lub jakiej dodatkowej jej zwrot-

ce, np. odnie do nich ow nie wic si z niczem „Ju
nam czas godzina, Grzechów si kajaci. Bogu chwa daci,

Ze wszemi siami Boga miowaci?" W kadym razie, e
owo wystpienie biczowników lody przeamao, potrzeb

pieni kocielnych narodowych wywoao, których liczniej-

sze wzory z Czech póniej napyway, wydaje si nam pe-

wnem.

Rozbiór melodyi tych pieni, których si kilka prze-

chowao, np. do „Bogurodzicy", do pieni Sopuchowskie-

go, do pieni o siedmiu radociach N. P. Maryi, do kilku

wielkanocnych, nie moe by nasz rzecz; natomiast wspo-

mnimy nieco o ich formie i jzyku. Wykwintnemi wpra-

wdzie ich nie nazwiemy; najwiksz zasug pozostaje tok

prosty, wysowienie atwe; ale rymowanie zawsze niedo-
ne. Rymy mskie rzadkie, zazwyczaj eskie; przewaaj
gramatyczne, a wic na — ego, — aj i t. d.; niedokadno-

ci czsto, tak dalece, e nawet uchodz za rymy: moda

—

Boga, mierna — czyrwiona i podobne. Miary wierszowe

najrozmaitsze, od picio-, szecio- do trzynasto zgosko-

wych: najpospolitsza, szczególniej w utworach duszych,
omiozgoskowa, typowa, jak ju wspomnielimy, dla poe-

zyi redniowiecznej; rodek i koniec wiersza rymuj nieraz.

Zwrotki bywaj rónej iloci i budowy wierszy, od dwuch
do szeciu wierszy, dalej trójdzielne i inne; rymy w nich

bywaj parzyste, lub te przestawiane wedle rozmaitych
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schematów (a bab, abba i t. d.); ale najuywasz zwro-

tk pozostaje jednolita o czterech wierszach, niekoniecznie

tym samym rymem wizanj^ch. Nast(jpstwo akcentów w wier-

szu dowolne, redniówka nie zawsze zachowana; wiersz

omiozgoskowy rozpada si nieraz na nierówne czci. Je-

dyn, wcale cile stosowan zasad, pozostaje liczenie zgo-

sek; w omiozgoskowych wierszach dopuszcza si tylko nie-

kiedy, np. dla zaznaczenia ustpu, wikszej lub mniejszej

liczby zgosek; dlatego samego celu skupia si nieraz wi-
cej rymów, np. trzy, zamiast dwuch. Ale ta prawidowa
budowa wierszy w odpisach naszych czsto jest naruszona;

czytamy wiersze dusze i krótsze, np. w legendzie o w.
Aleksym, a to samo tyczy si innych utworów, utykamy
co chwila na wierszach dziewicio- i kilkunastozgoskowych.

Otó w oryginaach nie byo takich bdów nigdy; to prze-

pisywacze tylko tekst skazili, odczytujc le sowa, moder-

nizujc formy i wyraenia, wcigajc do tekstu, co z boku

lub na górze przez jakiego czytelnika dla objanienia lub

zamienienia dopisane byo, opuszczajc nakoniec niejedno;

im odpis póniejszy, tem liczniejsze te braki. Wemy dla

przykadu kilka popsutych wierszy tej legendy i starajmy

si form pierwotn odgadn: otó czytamy naprzykad

w odpisie:

A gdy to ociec usysza ta sowa,

Tedy jego ao bya nowa,

orygina brzmia pewnie:

Gdy ociec sysza ta sowa
Jego ao bya nowa;

lub:

Swstawszy sobie ociec jego

Prze swego syna jedynego,

w oryginale byo:

Steskszy (t. j. stskniwszy) sobie ociec jego

Prze swego syna jednego

lub:
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Ostawiam ci (w. Aleksy swoje on) przy tym
[dziewstwie,

Wró mi ji (piercie) gdy bdziewa oba w niebie-

[skiem królestwie,

ale pierwotnie:

Ostawiam ci przy twym dziewstwie

Wró ji w niebieskim królestwie;

lub w odpisie:

Potka na órawiu oca swego

I j przed grodem go prosi:

W jimi Syna Boego
I dla syna twego Aleksego,

a pierwotnie:

Potka na órawiu Oca i j prosi jego

U jimi Syna Boego I dla syna Aleksego;

(7v czyta si samo — lub spógoskowo, wedle potrzeby,

tak, jak w czeskich wierszach); nakoniec:

Tu si wzbra jeko mog,
Wsiad na morze w boga,

zamiast:

Tu si wezbra jeko mog, (mogc)

Wsiad jest na morze u kog

(koga okrt), i t. d. i t, d.

Jzyka tych pieni staroytnym nazwa nie mona,
s pewne brzmienia i formy, sowa i zwroty, dzi nam ju
obce, ale caio, szczególniej pieni lirycznych, przemawia

do nas jzykiem zupenie zrozumiaym; podstaw jego ogól-

n jest narzecze maopolskie, krakowskie, tylko bez wszelkich

cecb lokalnych, np. bez tak zwanego mazurzenia. Do form

dawnych nale tryby bezokoliczne na -ci, daci, byci
i t. p., pierwszy przypadek kry zamiast krew, aoryst o d-

powiedzie (odpowiedzia) w pieni Sopuchowskiego

i t. d.; do wyrazów: gospodzin, w dalszych przypad-

kach te gospodna i t. d., zamiast pan, mir pokój,
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miertny miertelny, trud mka, cierpienia, zbony
pobony i t. d.; do zwrotów Bogurodzica póniej Bo-

garodzica, nas dla zamiast dla nas i inne
; p k i e 1 n y

dzi piekielny, t w o r z e c dzi stwórca, ociec oca dzi
ojciec ojca, o t dzi od, w s z y c i e k lub wszytek dzi
wszystek i t. d. i t. d. znane kademu, ktokolwiek da-

wniejszym tekstom si przypatrywa. Czechizmy zacho-

dz nieraz, naprzykad niezbdny zamiast obrzydy,

dajcy zamiast podany i inne. Ogóem biorc,

rc, jzyk pieni nie obfity: obrazy i zwroty jego tak nie-

liczne, a tak utarte, e to cige przetasowywanie tych sa-

mych niemal wyrazów jednostajnoci sw czasem prawie

nuy; barwniejszym za to staje si jzyk w legendach, y-
wsz myl w wierszach dydaktycznych, które nieraz ró-

wnie barwno jzyka cechuje, o czem nas znakomity

przykad niej pouczy.

I gdzie przechoway si nam wszystkie te wiersze?

Rkopisów zbiorowych, tak czstych po naszych bibliote-

kach dla hymnów aciskich, dla polskich niema wcale; je-

dyny, znany dotd, kancyona Jana Przeworszczyka z r. 1435,

znowu zagin, tym razem, zdaje si, bezpowrotnie. Pieni

polskie zazwyczaj spisywano tylko dorywczo, na ostatniej

karcie kodeksu, lub przylepiano kart z pieni do okadek
(np. odpis „Bogurodzicy" z r. 1407 i in.), lub notowano

pie na jakiem prónem miejscu wewntrz kodeksu, wic
najczciej po jednej pieni tylko; ledwie e posiadamy dwa
lub trzy rkopisy, w których kilka, cztery lub wicej pie-

ni skupiono. Ale wanie ostatnie i pierwsze karty kodek-

sów ulegaj najatwiej zniszczeniu, nie dziw wic, e tyle

tych wierszy zagino; inne, na okadkach, stary si zupe-

nie, tak, e np. o jednym, bardzo starym tekcie, z czasu

okoo r. 1400, nie moglimy wyrozumie, czy ta modlitwa

do Matki Boskiej pisana proz, czy wierszem. Poniewa
wic rkopisy XV wieku nie zawsze dopisuj, naley si

nam poszuka innych róde, któreby pewne luki ponie-

kd zapeniy; s za niemi druki i rkopisy XVI i XVII
wieku.

Z druków wymienimy zbiorek p. t. „Pieni Postne
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staroytne, Czowiekowi Krzeciiiskiemu nalece; Które

Av wielki Post piewano byw:'ii, dla rozmylania Mki Pii-

skiey. Z przyczynieniem piosnek wyrobiono" (bez roku

i miejsca druku, w malutkiej wiartce karty od A—H-l).

Wiele tych. pieni pochodzi jeszcze z XV wieku; np. „Pie
trzecia o Mce Paskiey", jest to znany nam ju wiersz

Wadysawa z Gielniowa; jest tu „Bogurodzica"; jest pie
o w. Stanisawie, o w. Jopie; o w. Katarzynie; pie
o Potopie— nowa, Kochanowskieiio; z innych, wymienionych

w Peregrynacyi, znachodzimy tu pie o sdzie („Raczcie

posucha tej sprawy, Która si w on czas obiawi, Grdy

Pan Chrystus na swym sdzie Zym i dobrym paci b-
dzie", '22 strofy; w dalszym cigu walcz przed Panem
sprawiedliw^o i miosierdzie— zwykymotyw redniowieczny)

i Wianek Róany (w Peregrynacyi: Abo wianek róany
siadszy zapiewaj, Co suchajc prosty lud, a to im (ba-

bom) te daj) p. t. „Pie bractwa róanego wianka",

strof 18.

Z pomoc Boga miego
W Trójcy witej iedynego

Kady z serca gorcego
Chwal Boga wszechmogcego i t. d.

Ale nasz Wianek Róany
Wdziczen jest u miej Panny,

Bo woniej niepospolitej

Z Lilijej rajskiej uw^ity i t. d.

Starsz nakoniec jest pie o w. Sebastyanie (prze-

ciw morowi, 9 strof: „Ju k nam morowe powietrze przy-

chodzi i t. d., Racz3'^sz oddali w. Sebestyanie To ze po-

wietrze przez nasze krainy Midzy pogany i t. d.). Dalej

znachodzimy po drukach wzmianki o innych pieniach:

Knapski np. w Sowniku przytacza trzy wiersze z „bardzo

dawnej" pieni o azarzu; w najstarszym katechizmie litew-

skim, drukowanym w Królewcu 1547 r., dwie pierwsze pie-

ni uoone „wedle starych nut polskich, jak si piewa,

O Anno pany szlachetna spokolenia i Popromy witego
Ducha"; w kancyonale Seklucyana (r. 1559) wymieniono
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równie dawne nuty, oprócz ju przytoczonych jeszcze

„Wszechmocny Boe, Panie miociwy'", „Trzy Marye poszy,

drogie maci niosy", „Ach, mój smutku", „O, wita Bar-

baro bd, z nami", a powtórzono dwie stare pieni wiel-

kanocne: „Wesoy nam dzie nasta", „Przez Twe w. zmar-

twychwstanie", i rzeczywicie pojawiaj si obie w odpisach

XV wieku. Pie o w. Barbarze wspominaj u nas czsto,

np. Klonowicz we FHsie:

Tam mdry rotman, siedzc na swej barce,

Zoy on pie o witej Barbarce;

Tej pieni, jadc imo Sarkowice,

Naucza fryce.

lub Szot Andrzej Loechius w „Muzie gór wielickich" (r. 1608):

spuszczajc si do saliny up: Ju i drudzy o witej Bar-

barze piewaj.

W rkopisie petersburskim „Komedjd o misopucie"

(po 1550 r.) po dyalogach nastpuj pieni; druga z nich

„Piesn nabona ublagaiancz gniew paski w powietrze tak

sie spieva iako o w. Barbarze", nastpna tame „Piesn

o prziscziu paskim piewa sie iako Zbawienie czowieka

kadego".

Zbiory pieni wiksze i mniejsze, których w XV wie-

ku prawie doszuka si nie moglimy, mno si w rko-

pisach XVI wieku. I tak, tumaczenie polskie aciskiego

modlitewnika, powiconego Zygmuntowi I, Szczyt du-

szny, mieci na kocu kilkanacie hymnów i pieni, mi-
dzy innemi pie o w. Annie (Anno, matko matki Boej),

dalej modlitw „Ku pitnastu witym pomocnikom" (wia-

ta wszego stworzyciela), której autorem mógby by np.

b. adysaw z Gielniowa, Msz bowiem ku (czternastu)

pomocnikom, która t modlitw wywoaa, przywióz do

Krakowa z Woch mistrz Bokszyca r. 1476.

Friese twierdzi, e widzia rkopimienne kancyonay

z lat 1546, 1552, 1558; Biblioteka Kórnicka posiada mi-
dzy swoimi skarbami taki kancyona, may tomik in quar-

to, w starej oprawie; liczy kart papierowych 183, pisany

starannie kilkoma rkami; najwiksza cz kodeksu napi-

Litcratura religijna. I-i
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sana rk Hieronima r. iool, jak podj)is na ostatniej kar-

cie wyraa; inne czci pisane r. 1550 i 1555. Zaczyna si
modlitw w prozie do Panny Maryi, potem id Pieni na-

bone czasu narodzenia Dziecitka namilejszego, a najsod-

szego Pana miociwego Jezusa; Te Deum laudamus polsk

proz; pieni, gównie Maryjne; zawiera dalej „ywot i za-

kon braciej i sióstr pokutujcych, ustanowiony od bogosa-
wionego Franciszka", zgadzajcy si nieraz dosownie z in-

nemi dwoma tekstami (jeden z r. 1523), które ta sama bi-

blioteka przechowuje. Na dalszych kartach id gównie
„Kancye" o mce Paskiej, z tych powtarza si druga

(Paczy dzisia, duszo wszelka zy, wylewaj obficie, Rozmy-

laje mk wielk Pana swego serdecznie i t. d.), jako

„pie siódma" w owych drukowanych Pieniach postnych;

trzecia (Krzyu wity, nadewsz3^stko drzewo naszlachetniej-

sze), ta,me jako „pie szósta"; czwarta (Ojcze Boe wszech-

mogcy. Który z mioci gorcej Zesae na te nizkoci

Syna Twego z wysokoci i t. d.), tame jako „wtóra pie",
ale w rkopisie brak kilku strof z koca druku. Dalej

„O zw-iastowaniu Panny Mariej- nabona piosnka"— (jest ta

owo przytoczone u góry „Zbawienie czowieka wszelkiego,

Które przewysza skarby jego, To si nam dzisia jawnie

ukazao, Gdy wzi Pan Bóg z Panny Mariej ciao" i t. d.)

i inne pieni adwentowe. Na K. 152—158 przepisana, pe-

wnie z druku 1531 r., tak zwana powie o papieu Ur-

banie, a raczej „modlitwy bardzo poyteczne wszelkiemu

czowiekowi, przy sobie je majcemu, dla rosmaitych przy-

czyn"; równie karty 159 - 163 bd moe powtórzeniem

z tego druku ustpów „o pozdrowieniu wszystkich czon-

ków Pana Jezusowych". Od K. 165 — 183 Siedm Psalmów

pokutnych za siedm grzechów miertelnych, proz; poprze-

dza je modlitwa do Pana Jezusa i Veni Creator; tekst

Psalmów przeznaczony dla kobiety (Rzekam sama w so-

bie i t. p.). Nadmieniamy jeszcze, e pie na K. 10 i 11

powtarza .si bez zmian na K. 35 i 36; podobne powtórze-

nie na K. 57 pieni z K. 8 przerwa pisarz uwag „Ju
ta piosnka jest na pocztku ksiek"; dalej, e kilka razy

podana nuta jak „O sowiku"; „Koronka Panny Mariej"
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K. 85—88, brak koca) zupenie odmienna orl drukowanej

Pieniach postnych pieni o Koronce P. M.

Odznacza si wic zbiór ten gównie pieniami na

Boe Narodzenie, koldami; czy i które z nich wieku XV
sigaj, trudno powiedzie, cho niejedna sprawia wraenie
staro^^tne, np. „Druga pie o narodzeniu Boym ob3'cza-

jem historiej" (Bogu Ojcu chwa dajmy. Synu Boemu
piewajmy, Ducha witego wzywajmy i t. d.), ale szcze-

gólniej pie na K. 6, któr dlatego ca przytaczamy:

Drug-a pie barzo nabona przy jaskaeh Pana
Jezusewyeh.

Witaj, Witaj, dajcy.
Nad angioy królujcy.

Dzisia ci wszytcy witamy.

Widzie twe przyszcie damy.
Witaj lekarstwo grzesznego,

Witaj pociecho smtnego;

O Liczko witaj niebieskie,

Wita ci dzi czowiek grzeszny.

Suchaj tego, duszo wszelka,

Nieopuszczaj Pana twego

W Jasach ley, narzekajc.

Na ci patrzy, rzewno paczc.

Oto sodka to godzina,

Tedy gdy panna powia.

Kwiatek liczny porodzia,

Jezusa Boego syna.

Nu my wszyscy zakonnic}'.

Sprawiedliwi i grzesznicy,

Dzisia Bogu chwa dajcie,

Pann z tego Syna chwalcie.

Wesel si, wszelki niemocnj'-.

Raduj si kady nabony,

I Pan Bóg, cho jest od wieka,

Zstpi z nieba dla czowieka.
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Nie czyta nikt tego pisma,

Ani sysza tego icie,

By panna od wieka bya,

Co czowieka porodzia.

Ju ja nie pytam czowieka,

Bo ta wola jest od wieka,

By ta Panna porodzia;

Trójca wita to sprawia.

Nie jest niemoc ani rada.

Krzywda, szczcie ani szkoda,

Wy kto dzisia j si smci,
Anielskie pienie opuci.

O, Liczko Króla naszego,

Racz uweseli kódego
piewaka twego dworaka,

Kie opuszczaj ebraka.

Nie opuszczaj dzi grzesznego,

. Nie opuszczaj malutkiego,

Ubogiego wzgardzonego.

Skadacza pienia nowego.
dam, by ci miowali.

Modzi, starzy a i mali.

Alleluja dzi piewamy,

O Tw ci ask damy.
Dzisia ci wszyscy witaj,

Mnodzy na organiech graj,

W niebie ci widzie daj.
Którzy przy jaskach bywaj.

Amen rzeczray, alleluja!

Spiewajmi mu dzi; o Maria,

Daj nam rada Syna swego,

Bo je Matka iusz grzesznego.

„dajcy" wiersza pierwszego, jest czeskie a d o u c i

ukochany. e cay zbiór przeznaczony by dla bractwa

franciszkaskiego, dowodzi np. pie na K. 27—30. (To
jest miejsce duchowne, wite i nabone, Które wybra

suebnik Jezusów osobny Franciszek krzecijaski, Wsze-
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mu wiatu jawny, Cnotami okraszony, Pokorny i spokojny

i t. d.); e gJównie dla sióstr bractwa, dowodz pieni, jak

np. na K. 45—50 (Staa si nam nowina: tego to ksiyca
Panna nam porodzia licznego panica; W pieluszki go na-

dobnie Rczkoma powia, W jaski go pooya. Bo bya
zimna chwila i t. d.), któr kobieta piewa, Ach niestojce

(tyle co niestety) grzesznej mnie Czemum won czas nie

bya i t. d.

Spóczesnym jest kancyona puawski, nieco krótszy,

w maej wiartce 97 kart liczcy, zawierajcy czterdzieci

pieni caych i kilka urywków, napisany w r. 1551, pisany

^gotyk", jak i rkopis kórnicki; w puawskim i kórnickim

powtarza si 21 pie w tem samem brzmieniu. I 'ten

zbiór powsta u Franciszkanów, i w nim najliczniejsze s
koldy, przeznaczone dla uwietnienia jaseek, zwyczaju,

który Franciszkanie gorliwie zachowali — duga pie, po-

wicona tu znanemu z legendy cudowi przy pierwszym

pochodzie jaseek, którego i osobno jeszcze broni pie so-

wami.

Jasek takich uczyni m ten byby nie mia,
By by osobliwego dozwolenia nie mia,

Od stolca papieskiego, niby by tak miay,
Franciszek ten pokorny, w domnimaniu may.

Oprócz tych kold powtarzaj si tumaczenia zna-

nycji hymnów Lauda Sion Salvatorem albo Victimae pa-

schali laudes, albo Pange lingua i t. d. e wszystkie te pie-

ni kryy szeroko, byy powszechnie znane, na to przy-

toczymy dwa wiadectwa, cho z ust zaartego aryana,

nienawidzcego pieni katolickich, wyjte. Jedna z najdu-
szych pieni puawskiego zbioru ksit Czartoryskich (dzi

w Krakowie) to „Pie o zmartwychwstaniu Pana Jezu-

sowym bardzo nabona i wesoa", liczy 62 strof cztero-

wierszowych, zaczyna si:

1. Nasz Zbawiciel Pan Bóg wszechmogcy
Jezus Krystus Nazaraski w Trójcy

Wsta z martwych ninie

Uweseli ludzkie pokolenie.
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2. Na wielk noc, w to wielebne wito,
Zwiza mocnie piekielne ksita
I ich wszytk moc
Niemoga ju adna chytro pomóc i t. d.

pie bardzo ciekawa, opowiadajca wedug apokryfu Niko-

<lemowego zstpienie do otchani, wyzwolenie ojców, na-

wiedzenie Matki, Piotra, Józefa w ciemnicy i t. d. Otó
17 strofa brzmi:

Wsta ci z grobu, nie ruszy kamienia,

Ni pieczci adnego znamienia.

Stróe posnli

Jako martwi tako popadali.

Marcin Czechowic za, znany aryan (1536— 1603), pisze

w swoich „Rozmowach chrystiaskich" z r. 1575, k. 157, b:

wielkonocna ona piosnka, któr chopstwo obarszy sie

w karczmie take acy i baby caymi gbami piewaj, i
te Chrystus wsta z martwych, nie ruszy kamienia, ni

pieczci adnego znamienia. Drugie wiadectwo czytamy
tame na K. 194, b: piosnki owe owszem zdawnapo-
spolite jako i ono O nadroszy kwiateczku.
Która wita Trójca wyzwolia Ciebie mie za matk sobie,

jest to 18 wiersz „pieni o P. Maryey" „O nadroszy kwiate-

czku. Panno Panieskiej czystoci Marya matko Boej mioci"
i t. d., któr z Pieni postnych staroytnych znamy ^).

Przed owymi oboma rkopisami mamy w Opecia y-
wocie Pana Jezu Krysta, drukowanym w r. 1522 w Kra-

kowie u Unglera i u Wietora, dwadziecia pieni. Inne

zbiorki, które ksidz Juszyski posiada, kancyonay z po-

cztku XVI wieku, zaginy w poarze, który zbiory jego'

po wielkiej czci pochon. Wszystko, co ocalao, prze-

drukowa dr. M. Bobowski w dziele p. t. „Polskie pieni ka-

tolickie od najdawniejszych czasów do koca XVI wieku"

') Inni protestanci nie zawsze si przed dawnemi pieniami katoli-

ckienii wzdryj^ali: luteranin Seklucyan np. wczaJ niektóre bez zmian do

swoL^o kanfNonalii.
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r. 1893 (w Rozprawach Akudemii umiejtnoci krakowskiej

XIX).

z wieków reduich dochoway si zasoby o wiele

szczuplejsze. I tak, w jednym rkopisie petersburskim z po-

lowy XY wieku czytamy na czterech kartach prócz jjol-

skiego Salve Regina — którego posiadamy ze dwadziecia

odpisów — trzy pieni polskie Horae canonicae Salvatoris,

Mittit ad Yirginem i Mocne boskie tajemnoci o Maryje]

wielebnoci i t. d.; dalej w jakim witokrzyskim czy y-
sogórskim rkopisie odnaleziono pi hymnów, Radoci wam
powiadam i i.; na dwóch póarkuszach , wlepionych do

okadki starej ksiki pieni o siedmiu sowach Zbawicie-

lowych i i.; wreszcie w rkopisie aciskim, nabytym nie-

dawno do biblioteki Krasiskich w Warszawie, z pocztku

moe XVI wieku, pi pieni, Jezusowe (o narodzeniu Pa-

na, o Weronice, wzywanie imienia Paskiego) i Maryjne

(Narodzenie i Wniebowzicie). Zagin znowu kancyona
Przeworszczyka z r. 1435 (niegdy w posiadaniu Juszy-
skiego); znamy tylko par tekstów, które Juszyski z nie-

go przytoczy. Ciekawe s one dla silnego wypywu cze-

skiego, jaki wykazuj — niektóre s tylko przepisem cze-

skiego tekstu, zachowujc jego czechizmy, jego s w a t o s t,

radost, tobu, zdrawa i t. d. Nic dziwnego, skoro po-

siadamy i prócz pieni teksty prozaiczne, zabarwione z cze-

skiego, wzite z wzorów czeskich i zachowujce nieraz nie-

wolniczo ich waciwoci. Prócz tych drobnych zbiorków

posiadamy, ju tylko, jak wyej wspomnielimy, lune od-

pisy lunych pieni.

Jaka tre tych pieni? Przewaaj Maryjne, jak

kult Maryi sam w XV wieku przewaa; poznalimy ich

ju kilka. Mocne boskie tajemnoci, Posa przez aujoa,

Pozdrowienie Maryi; hymn (Contracta?) Salve Regina ma-

ter misericordiae, najczstszy po naszych rkopisach X^'

wieku, przekadano u nas stale proz, chocia istnieje i pó-

niejsza wierszowana przeróbka, w owym zbiorku wito-
krzyskim, Zdrowa Królewno wyborna Matka nasza milo-

osierna i t. d. w jedenastu zwrotkach, koczcych stale
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sowami Chrysta Nazareskiego, a zaczynajcych od Zdro-

wa. W zbiorku Krasiskicli dwie, Do nativitate Marie:

Alina niewiasta niepodna

Sprawiedliwa i nabona
Czysta Pann porodzia.

Która Mary wezwaa i t. d.

takich strof 23, w ukadzie abecadowym t. j. kada na-

stpna nastpn liter, B, C, i t. d. si zaczyna. Druga

o Wniebowziciu wierszuje znany apokryf:

Ju si angieli wiesiel

Na niebie sotko piewaj,

Bo Marya w niebo idzie,

Radujcie si wszyte}'' ludzie,

takich strof 26, z wszelkimi owymi apokryficznymi do-

datkami, np. biskupowi rce schny, a ku marom s przyl-

ny i t. d. — posiadamy i urywek innej pieni o Wniebo-

wziciu: Angieli sotko piewali, a barzo si radowali i t. d.,

tylko trzy strofy. Dalej przeróbki hymnów Ave maris Stel-

la, Regina Coeli laetare. Pieni o siedmiu radociach i o sie-

dmiu smutkach Maryi i t. d.

Z pieni do Zbawiciela— najstarsza „Bogurodzica", bo

do Niego zwrócona, Bogurodzic i Chrzciciela ordownika-

mi wzywa; dalej owe wielkanocne „Chrystus zmartwych-

wsta jest, Nam na przykad dan jest i t. d.", „Przez twe

wite zmartwychwstanie", „Wesoy nam dzie nasta".

Na czele pieni o mce Paskiej stoi owo tumaczenie syn-

nego hymnu „Patris sapientia", który w kadej redniowie-

cznej literaturze, nawet tak ubogiej, jak wgierska, si po-

wtarza, który jeszcze w XVI i XVII wieku naladowano;

posiadamy go w trzech odpisach, najstarszy z pocztku XV
wieku, powtarzamy tem bardziej, e jest to najdawniejszy

okaz trzynastozgoskowego wiersza, a o formie tej mnie-

mano, e to rodzima, polska; nasz hymn za dowodzi,

e i ta forma tylko z naladowania obcej wpyna. Pie
uoona wedle godzin kanonicznych, brzmi:
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Jezus Chrystus Bóg czowiek, mdro Oca swego,

Po czwartkowe! wieczerzy czasu jutrzennego,

Gdy si modli w ogrodzie Bogu ocu swemu,

Zdradzon, jt i wyda jest ludu ^^dowskiemu.

T wsz noc policzkowan, plwan, ndzon do wiata,

W pitek pirwej godziny wiedzion przed Piata,

Tamo na powiedziano wiadectwo nieskadne;

On sta, jako baranek, zwierztko pokorne.

Na dzie trzeciej godziny ydowie niezbdni

Woali, by krzyowa, pirwi i poledni.

Piat ji kaza biczowa, beze wszej lutoci

I cirnim koronowa, tu miat trudu doci.

Na dzie szóstej godziny na krzy wiedzion z miasta

Tej biady rozmaitej pakaa niewiasta.

Na krzy wzbiwsz}'- nagiego o sukni jigrano;

óci z octem napawan, jak prorokowano.

O dziewitej godzinie woa Jezus Heli;

Ci co ji krzyowali, ydowie si mieli.

Janowi polecona matka jego mia.

Tu si dusza Krystowa z ciaem rozdzielia.

Wóczni lepy wodyka bok otworzy Jego;

Krew z wod popyna zbawienia naszego.

Z krzya sjt o mieszporzech prosiwszy Piata;

Tako za nas ucirpia otkupiciel wiata.

O kompletnej godzinie ciao grobu dano.

Ot miostnych przyjació mir pomazano.

W sobot zwojowaa dusza pkielne koce;

W^ niedziel wywioda jest wszytki wite oce.

Prze wsz siedm swithych godzin umczenia Twego,

Je Chryste wspominamy z nabostwa naszego,

Racz uyczy zbawienia, bydlenia dobrego,

A po mierci domie nas stada niebieskiego.

Daj na miertnej pocieli pomnie Twoje mk;
Nasze dusz poleci ocu Bogu w rk.
Tego wiata jimienie, srebro, zoto, kamienie.

By si nam niesodzio, rzeczmy wszyscy Amen.

Dodajemy, e niezbdni znaczy przebrzydli, 1 u-

to lito, wodyka rycerz, pkielne koce (kojce)
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piekielne zamknicia. Z tego samego czasu pochodzi prze-

pisany r. 1407 krótki wiersz:

Wszego wiata wszytek lud

Patrz ninie na Krystów trud.

Jest li tak wielka ao,J widziaa wiata wo?
li ji iniieli miowa
I wszegdy nogi caowa;

Ninie ji mieli wkrzyowa.

Inne wiersze liczne, pozdrowienia Krzya w., pieni

na Niedziel Palmow, Koldy i t. d. pomijamy; wspomi-

namy o jednej adwentowej, któr po zbiorach kaza re-

dniowiecznych trzy razy znalelimy, najdawniejszy jej od-

pis z r. 1424 w kazaniach Czecha Szczekny; dwa inne zna-

cznie póniejsze, wszystkie ciekawe tern, e znowu dowo-

dz, jak wiersz gadki, myl jasna, ukad prosty w dal-

szych odpisach coraz bardziej si psuj; zaczyna si:

Zdrów bd, królu angielski,

K nam na wiat w ciele przyszy!

Ty zajiste Bóg skryty,

W wite czyste ciao wlity i t. d.

Z pieni zbiorku Krasiskich naley tu wiersz: De na-

tivitate Domini,

Augustus kiedy królowa

Wszytkiemu wiatu panowa
wiat wszytek popisa kaza

A czynsz od kadej gowy bra.

Betleem miasto niewielgie

Miao gocie tedy mnogie i t. d.

takich strof 23, w ukadzie abecadlowym; std wypisah-

my ów protest przeciw „babkom" przy Narodzeniu Pa-
skim, o których legendy opowiaday. Druga, coram Vero-

nice effigie:

Jasne Krystowo oblicze,

Wicej ni suce wiecce,
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Tobie dawam pozdrowienie

Ty je moje ucieszenie,

strof takich 27, wylicza wszystkich, którzy widzieU to obli-

cze prefigurowane: Jakóba, Ezechiasza, Mojesza (na gó-

rze), Dawida (który... da, jako w otarzu popisa),

trzech Apostoów na górze Tabor, Jana Chrzciciela i We-
ronik (Weronika pani wita, W ziemi ydowskiej bdca,
Twarz Chrystow mie daa, Przeto jemu zwój podaa.

Zwój na oblicze przyoy i t. d.); koczy strof:

Synu Boe, Jezu Chryste,

Polecam dusz w Twe rce.

Racz j twem licem ucieszy

A w raj niebieski wprowadzi.

Nakoniec wzywanie do P. Jezusa w siedmiu strofach.

Jezu, Zbawicielu ludzki.

Prosz Ciebie czowiek grzeszny;

Daj mi dar witej bojani, #

Jen nie wypdza mioci i t. d.,

kada strofa zaczyna od Jezu! (królu miociwy; rozdawca

dobroci; sierdeczna sodkoci i t. d.), a koczy: daj mi dar

wiernej lutoci, nauki prawej i t. d. Moe, dla podobnej

budowy i stylu, wszystkie pi pieni zbioru Krasiskich

wyszy z pod jednego pióra.

Przytaczamy teraz, zachowujc umylnie pierwotn

pisowni, eby i o niej da wyobraenie, pieni na Boe
Ciao:

1. Ihu xpe nasza radoszcz

Thy yesz przyszed na then swath goszcz

Racz wysluyacz nasze proby
Czebye fali yzyk cosdy.

2. Tysz s() s p a n n i marye narodzyl

Czewsthws gey niczsz nezaszkoczyl

Thobye chwal przes przestanya

Nasz rozwm y miszl czysz sjDewa.

3. Wytay mego twórcza czalo

Yzesz mi s(J> vidzecz dao
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• Tako iako smartwy wstao

G-ez Czysz na swath zawytalo.

4. I sw()ta ery racz zawytacz

Gez stego czala dalas s<J> s () lacz

Yszesz swata nechczala dacz

By gy zarla pkelnya przepaszcz.

5. Racz m() thy sobye napoycz

Nedostatky vpokoycz

Aby my czartli niemogl szkoczycz

Tw(S m3'-loszcz(J> racz tho st.rz()dzycz.

6. Kthobye proroczy volaly

By cz() yedno vidzecz myely

Amy cz<) yvsz thw vydzymy
Y przetho ktobye crzyczymy.

7. Nye lAcz nasz grzesznych oth szyebye

Ale nasz przyl<)czy ksobye

Gdzesz crolwyesz ysmaryc)

Wszythczy s() sw(J)cy radwy()"

Allelluia (sze razy!) stdrowa bacz panno Maria Amen.

Podkrelilimy sowa wstawione, psujce rytm, wic
wiersz pity czyta naley Ty si z Maryje narodzi, wiersz

dwunasty. Z tego ciaa daa si la. Tekst nasz jest od-

pisem; orygina naley moe do czasu okoo r. 1420.

Z tej pieni o Boem Ciele korzystay inne, powta-

rzajc jej zwrotki, np. trzeci i szóst: szósta w naszem

brzmieniu najpierwotniejsza, krzyczymy jej (w rymie

do widzimy), zastpiy póniejsze teksty (witokrzyski,

Swidziskiego i ksieczki Nawojki) agodniejszem woa-
m y. Wpywów husyckich pie ta nie dowodzi, racz mi
ty sobie napoi, do husyckiego sakramentu pod obie-

ma postaciami odnosi nie koniecznie potrzeba, zwrot to

ogólnikowy, wywoany nieodzownem wspomnieniem krwi

Paskiej. W tym samym rkopisie czytamy i przekad (czes-

kiego) przekadu Ave pulcierrima regina, który równie po-

wtarzamy:

Sdrzowa bandz Naszwnyacza królewno miloszcy

throyczey szwyathey napalnona thobye równya nyeszth-

worzil pirwey anypothem.
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Czyebye bog nadbogy kroi nad krolmi aprzetliwe

szwyethe slothkosszcy i cznosszcy wthwey mlodoszzcy la-

cosztho myl prziyal kszobye.

Dzywno yest szeszlal auyola ktbobye sznyebeszkego

korv yensze rzeki szdrowasz panno myloszcy szlowem yesz

zoszthala gdysz v\vyerzila agdys rzakla szthan my sz
podug szlowa thwyego.

S d r o w a s z szwyatbloszczy oczczow szwathych thysz

wiklad natb piszma prorocka wybrny thys vliczka ktbo-

rzsz yest wydzal ezecbiel-

lacosz tho moyszeszow kyerz gorza aprzythem szwa

przirodnoszcz zelonoszcy y yml tbak thy panno zosztalasz

yak anol powedal.

Arronow kwyath yest prothowadly przeczyw szwemu
praw athakyesz runo yedeonowo dzywno sznyeba szmoklo

thakysz thy panno nygdysz masz nyeposznyala porodzi-

lasz yeszu crista.

Sdrowa bandz aster przeszpyeczna szyda mardo-

cheya odszmyercy szbawila aprzatho nyesbyedye yest amon
obyesszon.

lacosz tho ludyth olopharna zabyla pysznyego mye-

czem gowa szczaa przelud Boz}^ Icthorzisz yest on chcza

rad zagubicz.

Salomon thocz yest namocznyeszy kroi a thysmathucli-

nya yago on szyedzy na nawyszych nyebyeszech szyedzysz-

podla yego racz nasz wspomyonczy wszwey pamczy
myeczy kthorzysz cza wziwaya dzewicz miloscziua Amen.

Pieni na Zielone witki, przeróbki hymnu Veni san-

cte spiritus, jest kilka, np. w pierwotnej pisowni:

1. Przydzy knm szwynthy duszye

Napeny szyercza szwych wyernych

Y oszwyecz gych dusze

2. Zaszy wnych ogyen szwyey szwynthey mylosczy

Gen szye przyez rosiczuoscy

Wszystkych yanszykow lud

Szebral vyary wgyednosczy
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3. Bndz sznaniy panye boszye

Prószymy vczyeszyczyela tliwyego

Gyen odczyebye pochodzy

Od odcz wyecznyego.

4. Nawyedz nasz darem ducha szwyntego

A wczyeszy wszelkyego szmathnyego.

5. Day nam wthem duszye roszumyecz

Czszo gyesfc sprawyedlywego myloscz szwoy.
G. Racz grzechy otpuszczycz

Apothem racz nasz domyesczycz

Krolesthwa nyebyeszkyego Amen,

W innym rkopisie czytamy znowu:

Swathy dusche zavithay k nam
Nasze szercza napelny szam

Bychom czyebye mylovaly

Sthobya wyecznye króloway.
Zaszy szyercza szvecza

Naszym szerczom odpuszcz grzechy szmyszlow

Nyeraczy baczycz naszey zlosczy

Bosz thy pan szwey milosczy.

By then lytkup dobrze szadzon

Od nasz dyabel proz zapadzon

Przdnym nyemamy pokoya

Acz nyebadze miloscz thwoya.

Chalmysz boga oczcza wszechmogaczego

Lszyna yego mylego

Aby dnya dzyszeyszyego

Szeszlal nm ducha szwathego

Sed ut facilius hoc donum impetremus, beatam Yirginem

Mariam salutemus etc.

Z dwuch innych pieni o Duchu w, z pierwszej „sta-

rej"* pieni ocalay tylko dwa pierwsze wiersze (Popromy
w. Dncha Bymy byli prawej wiary) ; ad eandem melo-

diam versus: Dusze wity zawitaj knam Zmysy nasz na-

wiedzi sam, lako prawy pan. Bychom z tob przebywali,

Gdzie króluj (wici) anieli Kirieelejson. Ty w pracach
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odpoczynienie W gorcociach odetchnienie I ochodzenie.

Bd paczcych pocieszenie, Wszech grzeszn3'ch wieczne

zbawienie Kirieeleyson. (Tekst poprawilimy dla zachowa-

nia miary wierszowej). Dajemy jeszcze pie o Ciele Pa-
skiem, z rkopisu biblioteki kapitulnej pockiej XV wieku,

wskazujc ponownie pochodzenie czeskie, pie w cztero-

wierszowych zgoskach, wizanych jednym rymem:

Witaj mie wite ciao,

Co na witem krzyu pniao,

Z boga oca poszcie miao,

Z panny czystej krew przyjo

Podnie si bóstwo skryo,

Przeto e ci byo mio.

By zym duchom tajno byo

Pierwszy wiersz zepsuty; i dalej co dwie zwrotki powta-

rza si Witaj (Witaj miy boy synu; Witaj miy wi-
ty chlebie; Witaj krwi bogosawiona)

,
prócz ostatnici,

pierwotnie tu nie nalecych ?

Do tego gównego zrbu pieni Maryjnych, Pasyj-

nych, witecznych, Adwentowych, Wielkanocnych przy-
czaj si pieni o witych Paskich, pieni i legendy,

wzywajce pomocy ich (w. Anny, Sebestyana i i.), lub

opowiadajce ywot ich (w. Aleksego, Doroty, Stanisawa,

Katerzyny, Jopa, Krzysztofa i i.). Wiemy, jak olbrzymi

rol w literaturach pokrewnych zajmuj wanie legendy,

w tysicach wierszy rozszerzajcych tre z Legendy Zo-

tej lub innych utworów; nawet najubosza z zachodnich,

a nam najblisza, czeska, posiada znakomite dziea wier-

szowane, z koca XIII a pocztku XIV wieku pochodzce,

eby tu tylko o jednym z najlepszych jej utworów, o (wi-

kszym) ywocie w. Katarzyny wspomnie. Nasza skromna,

póna literatura pozostaje w tyle nietylko za angielsk,

francusk i niemieck, ale nawet za czesk. Posiadamy

waciwie tylko jedn, obszerniejsz legend, niedokoczon

o . Aleksym, wierszy 240, z pierwszej poowy XV wieku,

w jednym odpisie uleg ju zepsuciu tekstowemu: oprócz
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tej legendy zreszt same tylko pieni. Alo i z tych odpisy

XV wieku zai^inly prawie do szcztu, zachowa jednak

póny druk (Pieni postnych staroytnych) dawny ich tekst,

chocia miejscami bardzo popsuty. Wielo z tych pieni

zdradza faktur bardzo niowykwintn, prostym wierszem,

pochodzenie od jednego i togo samego pióra, niewybrednego

—

iuteucya pobona staa za iuwency poetyck.

Najdawniejsza moe jest pie o w. Dorocie, ale to

wiersz nie polski, przeoony ywcem z czeskiego; zacho-

wuje jeszcze sowa i brmy niepolskie, np.

1. Dorothea cna dziewko czysta

Ciebie czci cyrkiew wita
Bo ty panna wyborna Bogiem zwolena.

O twej krasie, o twej czystoci

Niemo dny wypisaci

limi ty ozdobiona Krystem lubiena.

Radujcy z ciociem swym Pomoy nam zdzie

[grzesznym K wiecznej radoci.

2. Doro je oca jimiaa

Theodora matka twa

Odjd je zcielena Dorothea chrzczona.

Królewskiego rodu bya,

Wsze zboe opucia,

Wzdawszy domy i miasta Bohu suya.
W Kapadocii woci tej, w Cesarji w miecie tern

[Porodzia si,

W takich to dwunastu strofach, napisana okoo roku

1420 na ostatniej (pergaminowej) karcie kaza „Jakubina"

(de Yoraginej, pie opowiada mczestwo w. Doroty i na-

wrócenie pisarza Teofila, któremu z rajskiej „zahrady" ja-

buszka przy.sya, koczy prob:

Raczy mej mioci uprosici

Abych ja móg k twemu choci (mu, Chrystusowi)

Z tob tam doici. Amen.

Trzy pieni o witych posiadamy tylko w pónym
druku z koca XVI wieku, pie o w. Stanisawie, Jopie,

Katarzynie. Pierwsza zaczyna:
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Chwaa Tobie, Gospodzinie,

I o Twych witych cze synie,

Która nigdy nie zaginie

I na wieki nie przeminie.

Wesel si, polska korono,

I masz takiego patrona,

Dostojnego Stanisawa,

Jene wyszed z Szczepanowa.

Ten, jeszcze ze swej modoci
Napenion boskiej mioci,

AViodc swój ywot we cnoci.

Wytrwa w swej sprawiedliwoci i t. d., strof 13.

Druga brzmi:

Wszechmogcy Panie miy,

W mocy nad ci nie jest inny,

Ty miujesz sugi swoje,

Którzy czyni wol Twoje.

By m jeden sprawiedliwy,

W prostoci swej bojaliwy.

Któremu Jop imi byo,

Po wszytkim wiecie syno.
Ten Boga wiernie miowa,

Zoci si wszelkiej wiarowa,

Wszako nie utraci na tem.

Bo wzi zapat na potem i t. d., strof 32.

Nakoniec trzecia:

Z pomoc cesarza tego,

Jemu suy wszelkie niebo,

Archanieli i Anieli,

Ksistwo, Mocarstwo i Pastwo.

Jako drzewo ciernie grube

Wydaj kwiateczki lube.

Tak te wita Katerzyna,

Wysza z ojca poganina.

Miasto wielmi sawne byo,

Onagier swe imi miao,

Literatura religijna. '*
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Alexander w niom panowa
Walecznych obfito jimia.

Maksencyiisz cosarz potem

Trzyma jo z wielkim dostatkiem

Przemieni mu pierwsze jimi,

Kaza zwa Aleksandryj i t. d., strof 28,

ostatnia brzmi:

Koniec pienia wszyscy macie,

Do witej si uciekajcie,

Uprosi nam niebieski raj,

Amen, Amen, tak nam Bóg daj.

Zapyta zdziwiony czytelnik, gdzie dowody, czy wska-

zówki, e to teksty dawne, z XV wieku, z pierwszej jego

poowy? S, niezbite. I tak pierwsze trzy zwrotki o w.
Stanisawie posiadamy ju w rkopisie z r. 1460, i naiwny

kopista, urj^^wajc tekst, doda „dalszych (strof) nie mam'*,

wedug owego rkopisu poprawilim}^ wanie druk o pó-

torasta lat póniejszy. Legend o w. Jopie posiadamy

znowu w odpisie z r. 1524 Szymona Dziewieckiego z Wi-

licy (w kopii egoty Paulego) i znowu poprawilimy we-

dug niej tekst drukowany, popsuty wstawkami. Tylko dla

pieni o w. Katerzynie, zbudowanej cakiem tak samo,

popsutej równie, nie mamy dotd dawniejszego tekstu, ni
ów druk Pieni postnych — ale analogia tamtych rozstrzy-

ga i tu. Zreszt trc wszystkie redniowieczczyzn naj-

grubsz, dodatkami apokryficznymi, np. w pieni o Jopie

cz3"tamy — z luboci powtarzali to dziady-ebracy i a na

Ru gbok powdrowa ten szczegó,

Robacy te w ciele byli,

A barzo ciao drczyli,

Za skór jego szemray,

Wszystko ciao powierciay.

Skrzypcy, przed nim gdy skrzypali,

W niemocy ji pocieszali.

On oczyma na nie wejrza,

Silno rzewno Jop zapaka
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Grdy za skór rk wetkn,
Gar robaków z ciaa wyj,
Gdy je tam w skrzypice rzuci,

Pan Bóg je w zoto obróci.

Albo w pieni o \v. Katarzynie, pominwszy owe
szczegóy o nazwie miasta, ulubione w wiekach rednich,

czytamy o jej mczestwie, gdy jej szyj ucito:

Mleko z jej szyje pyno.
Dziewictwo znamionowao,

Anioowie z nieba zeszli,

Ciao na gór zanieli,

Któr Synaj przezywaj.

Ciao dytychczas chowaj,

Pynie olej z witych koci,

Wzdrawiajc ludzkie niemocy.

Drzewiej pyn nie przestanie,

Pierwej sdny dzie nastanie i t. d.

Podobnie ma si rzecz z pieni o w. Krzysztoforze;

posiadamy j dotd tylko w ulotnym druku z poowy XVI
wieku, lecz samo skaenie zupene tekstu dowodzi pono-

wnie, e orygina znacznie starszy, z XV wieku. Zaczyna

(w poprawnem wedle domysu brzmieniu):

O nieskoczona dobroci

Ta nas na wiecie stokroci,

Na czym wszytcy ask znamy:

Co sami przez si nie mamy.
Snadnie przez wite zjednamy.

Bóg pozna rozkosz w czowieku,

Rozlicznie przejrza od wieku,

Skuszajc rodu kadego,

A z plemienia obrzymskiego.

Obra Krysztofa witego.
Gdy ten bj^ od Boga przejrzan,

Pyta, gdzieby by taki pan,

Coby iny wszytki rzdzi,

A nade moniejszy nie by.

A na cesarski dwór trafi i t. d., strof 18;
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jak bardzo tekst jest zepsuty wstawkami zbyteczuemi, dowo-

dz np. wiersze druku: Tak gdy te by od Boga przejrza-

ny, Pyta si, g d z i e b y by pan t a k m o n y, i in-

ne, któreiu}' poprawili, jak prawdopodobnie w oryginale

brzmiay: orygina bowiem omiu zgosek w wierszu nie

przekracza.

Najliczniejsze s pieni o w. Annie, któr Polacy,

jako matk Maryi, nadzwyczaj czcili; s rozmaitego uka-

du i abecadowego, lecz prócz liczby i obszernoci nie

odznaczaj si niczem szczególnera. Pieni o w. Mikoaju

i w. Barbarze, któi'e równie byy niegdy, dotd nie od-

szukalimy.

Do wierszy religiino-d3'daktycznycb naley rymowa-

ne Dziesicioro prz3^kaza, które w duszej i krótszej for-

mie w kilkudziesiciu odpisach posiadamy; kade przyka-

zanie bd dwoma, bd jednym wierszem wyraono, np.

Pierzwa ka twórca naszego:

Nie masz mie boga jinego.

Po prónoci niestatku twego

Nie bierz jimienia boego i t. d.

lub krócej.

Nie miej boga jinego,

Ani bierz nadarmo jimienia jego i t. d.;

wiersz obszerniejszy ulega z czasem nowemu rozszerzeniu,

szczególniej nie zgadzaj si odpisy w kocowych zwrot-

kach. Tekst jednake, o którym przy kocu XV wieku

i w Peregrynacyi dziadowskiej (zob. wyej) wzmiank uczy-

niono, zdaje si by owem obszerniejszem Dziesiciorgiem,

które w rkopisie z pocztku XVI wieku odszukano, za-

czynajcem si:

Suchaj tego wszelka gowo,
Napisz to w swym siercu sowo:

Peni boe przykazanie.

By nie wszed w piekielne kanie;

potem jeszcze strof dwadziecia, w których przy kadem
przykazaniu wymienieni s ci, co przeciw niemu wykra-
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czaj; jeszcze inne Dziesicioro wydrukowano r. 1545.

Wiersze te mog nam suy za przejcie do dwuch naj-

ciekawszych utworów redniowiecznych, którymi ten prze-

gld zakoczymy.

Pierwszy z nich, tak zwane „pieni Sandomirzanina",

które dotd mylnie rozwaano; jest ich bowiem tylko dwie,

nie pi, albo na wiele je tam czci dzielono. Jedna, zwy-

kym omiozgoskowym wierszem napisana, strof 21, za-

czyna si od siedmiu sów Chrystusa na krzyu, dodajc przy

kadein odpowiedni nauk, wspomina o „testamencie" je-

go, a wzmiank „Katom odzienie swoje da, Judasz pie-

ko te otrzyma" zyskuje przejcie do upominania:

Kostyrowie a otrowie.

Zbójc, zodzieje, katowie,

Ci Chrystusa z suknie] upi,
Za swe grzechy pieko kupi

i opowiada o strasznym przykadzie, jaki si wydarzy
w Budzyniu: dwuch grao, i jeden, przegrawszy w imi bo-

e wszystko, zely Boga, i dyabli go pochwycili:

Zy to cynek kostyrza zjad.

Gdy po uszy do pieka wpad;
Nie pomog mu i dryje,

Ju tam w piekle smo pije

(cynek, dryja—rzuty w kostkach); koczy, jak zacz,
pobonem wezwaniem; tekst tej pieni dobrze zachowany.

Znacznie wicej od. cigych wtrtów ucierpiaa nastpna
w 20-tu piciowierszowych zwrotkach, któr-bymy mogli

nazwa pieni „o gniewie Paskim": wywoujemy ten

gniew naszemi przestpkami; Pan nas karze godem, mo-

rem, rozlaniem krwi; kara tak zawsze; za przykad niech

su ydzi, pobici na pustyni, Sandomierz od Tatar spu-

stoszony, Troja, gdzie szesnacie królów o Helen zabito,

Hannibal, który trzy kadzi piercieni z pobitych Rzymian
pobra; baczc na to, polepszmy si, krzecianie, idmy na

pogany.

Przodków mnoó wspomienimy.

Krzy z wóczni w swem siercu miejmy;
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Jezu, zmiuj si! piewajmy,

K Mariej si uciekajmy,

Grzech}'^, zoci opuszczajmy;

„skadacz" wyraa teraz nadziej zlitowania Boego i ko-
czy:

Ten, kt()ry t pie jest zoy,
K czci Twej, Ciryste, j wyoy;
Daj mu, by w królestwie Twym by,

Bo jest Twoim kapanom by.

Na kocu rzecz kady: Amen.

Na dowód, jak tekst skaono, przytoczymy jedn
strof, drukujc rozstawionym drukiem, co po odpisach pó-

niej wtrcano:

Sze set tysicy z Egipta

ydów gziemi obiecanej wyszo
Krom dziatek, wdów; tam zupena,

Nieprzyszli krom dwu Josue a Kaleph,

Wszytki pobi niebieski lew;

w kadej strofie podobno wtrty znachodzimy; oczyciwszy

tekst, otrzymujemy tok prosty, a gadki i naleyty roz-

wój myli; niepotrzebnie tylko rozwin „skadacz" epizod

u Sandomierzu i jego odpustach, ale odczu te ten brak

i wyranie nadmieni, e pewne strofy opuci, albo te
podobne dorabia mona. Po tej pieni idzie w rkopisie

aciski nagówek nowej: „Nastpuje bardzo pikny wiersz,

nowo zoony, aociwy a do rozmylania i pobonoci
wcale przywodzcy" — na tem urywa, niestety, rkopis;

zalety poprzedniego wiersza „o gniewie Paskim" obudza-

j tem ywsze oczekiwania co do wartoci nowego, który

zdaje si zagin; a moe i nie?

Przypuszczamy bowiem, e w rkopisie nastpowa
jako „nowy wiersz" ów wiersz o mierci „de morte prolo-

gus", szczyt polskiej poezyi redniowiecznej, którego-by

si i Rej nie powstydzi; ju samo skaenie tekstu, zupe-

nie takie, jak w wierszu „o gniewie", mogo-by na ten

domys naprowadzi; dalej okrelenie w nagówku, zupe-

nie do naszego wiersza przystajce, cho róni si obje-
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toci— jest to najduszy poemat, liczy bowiem, cho nie-

dokoczony, 493 wiersze; pisany te nie w strofach, lecz

cigym omiozgoskowym wierszem rymowym.
Caro znamionuje wcale bystrego spo.strzegacza, mia-

nowicie miesznych stron ycia, umiejcego je w jdrnem
wysowieniu przedstawi; autor wprawdzie nieznany, ale

wychwalanie dobrego mnicha (wiersz 403—431) i skrele-

nie obrazu zego mnicha (432 — 459) zdaje si bardzo za

tem przemawia, e by mnichem. Wiersz jest dyalogiem

midzy mierci a mistrzem; po wezwaniu Boga „Go-

spodzina wszechmogcego" o pomoc w tem dziele „ku

rozmnoeniu Twej chway a polepszeniu ludzkiemu" opowia-

da, jak pewien mistrz Polikarp Boga prosi, by mu mier
w jej waciwej postaci ukaza; gdy si raz zosta na mo-

dlitwie w kociele, ujrza j nakoniec; opis jej zdjty wi-

docznie z obrazów redniowiecznych, na których -mier
nie jako kociotrup, lecz w obrzydliwej ludzkiej postaci wy-

stpowa zwyka:

Urza czowieka nagiego,

Przyrodzenia niewieciego,

Wzraza wielmi szkaradnego,

oktusz przepasanego;

Chuda, blada, óte lice

Lei si jako miednica;

Upad ci jej koniec nosa,

Z oczu pynie krwawa rosa.

Przewizaa gow chust.

Jak samojed krzywousta;

Nie byo warg u jej gby,
Poziewajc skrzyta zby;

Miecie oczy zawracajc.

Gon kos w rku majc.

Goa gowa, przykra mowa,

Z wszech stron szkarada postawa.

Mistrz, przeraony zjawiskiem, mdleje; mier natrzsa

si z niego, zapewnia, e mu tym razem nie zaszkodzi (nie

da mu „czy, t. j. czyta epistoy");
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Wsta mistrz, jedwo lelejc si (ledwie, chwiejc si\;

Dr mu nogi, przelkn si

i pyta najpierw, skd si mier wziJa; ona opowiada

o upadku pierwszych ludzi; dalej, czego tak na ludzi za-

wzita, oni-by jej chtnie „poczty" (dary) nosili, sam

Dabych dobry koacz upiec,

Bych móg przed tob uciec;

ale jej s dary obojtne, moc sw ma od Stwórcy:

Morz na wschód, na poudnie,

A umiem to dziao cudnie;

Ot pónocy do zachodu.

Chodz, nie pytajc brodu;

wylicza wszystkich, których zabiera, modych i starych

mdrych i „wi" (baznów), ubogich i bogatych, rzemie-

lników i oraczy,

Karczmarze le piwa daj,

Nie czsto mi wspominaj.

Jak swe miechy na tkaj,

"W ten czas m kos poznaj.

Kiedy nawiedz m szko,

Bd jim la w gardo smo;

wylicza dalej poszczególnych ludzi, których poya: mdrego
Salomona, nadobnego Absalona, mocnego Sampsona, obrzym-

skiego (t. j. olbrzymiego) Wietrzycha (Dytryk z "Werony,

bohater eposu niemieckiego), tylko Chrystus jej „kos zwy-

ciy, i trzeciego dnia oy". Mistrz jej znowu przekada:

Ja nie wiem, z kim si ty zbracisz,

Gdy wszystkie ludzi potracisz;

Wdy trzeba ludzkiej przyjani,

By ci zgrzeli w swojej ani,
Aby si w niej napocia,

Grdyby si ju urobia.

mier, oburzona jego „dworowaniem", grozi mu, po-

wtarza jeszcze raz, e o adne ludzkie mienie nie dba,
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i wylicza znowu, jak „kadego morz, upi, o to nigdy

nie pokupi" (zapac winy):

Kanonicy i proboszcze

Bd w mojej szkole jeszcze,

I plebani z misz szyj,

Jito barzo piwo pij

(miszy tyle co gruby). Jeli tak, pyta mistrz, a có le-

karze i ich zachwalone zioa pomagaj? Mao, odpowiada

mier:
Oto kady lekarz faci.

Nie pomog jego maci.

Poywa mistrzostwa swego,

Poty nie tu czasu mego.

A wdy koniec temu bdzie,

Gdy lekarz w mej szkole sidzie,

Bowiem przeciw miertnej szkodzie,

Nie najdzie ziela w ogrodzie,

I wylicza dalej swe ofiary, zwracajc si teraz ku s-

dziom:

Morz sdzi i podsdki.

Zadam jim wielikie smtki;

Gdy swoje rodzin sdz.
Czsto na skazaniu bdz.
Ale gdy przyjdzie sd Boy,
Sdzia w miech piszczeli woy;
Ju nie pojedzie na roki,

Czynic niesprawnie otwoki i t. d.

Piszczeli w miech woy, spuci z tonu—tego

samego zwrotu uywa Rej w „Józefie" r. 1545. 1 jeszcze py-

ta mistrz, czy nie mógby uj mierci, gdyby si w ziemi

chowa? Ale niczemu ywemu mier nie przepuszcza; wy-

licza teraz zwierzta, którym równie nie folguje:

Sama w lisie jamy laz.

Wszytki liszki w zdrowiu ka;
Za kunami laz w dzienie.

upiee dam na odzienie.
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Ja dawi i gronostaje

I wiewiórkain si dostaje;

Ja te kos siek wilki;

Sarny apam drugioj iii ki,

I przez ploty goni chopie

Zórawie, takie i dropie;

Gsi z koca te wypdzam,
Pierze na poduszki dawara i t. d.

i jeszcze raz wraca do ulubionego motywu o nieuchronno-

ci przed mierci:

By si poduió na powietrze,

Musisz paci witopietrze.

Ten ma grody i paace.

Kady przed m kos skacze.

By te mia elazna wrota,

Nie ujdzie ze mn kopota.

Wszytki sobie za nic wa,
Z kadego dusz wyda.
Stoi mi za mao papie

I naliszy ebrak takie;

Kardynay i biskupy,

Zadam jim wielikie upy;

Pogniatam ci kanoniki [brak wiersza]

Proboszcze, sufragany,

Ani nam oto przygany.

Wszytki mnichy i opaty,

Posiek przez wszej zapaty.

Ale dobrzy mnisi nie boj si mnie; nastpuje teraz

gorca pochwaa tych, którzy, wymiani i wzgardzeni na

ziemi, „id w niebieskie radoci a nie w piekielne aoci",
jani nad soce. Inaczej ma si ze zymi mnichami, i tu

podany drastyczny opis do czstego w XV wieku zjawi-

ska, gdzie przy rozlunionej karnoci kocielnej zbiegy

mnich lub zakonnica wiele broi mogli: mowa wic o mni-

chach:
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Co z klasztora uciekaj,

A swej wolej poywaj.
Gdy mnich pocznie dziwy stroi,

Nikt go nie moe ukoi;

Kto chce czyni co na wiecie,

Zy mnich we wszystko si miecie.

Jestli wsidzie na szkapic,

Wetknie zanadra kapic,

Zawodem na koniu wraca,

Czsto kozielce przewraca.

Kiedy mnich na koniu skacze,

Nie werza-by na koacze.

Umae si jako wia,

Wdy mu ta rzecz barzo mia.

Gdy piecliot imi biega.

Musz mu naprzód zabiega.

Aza ci ji czarci nios,

Jedwo ji poganiam z kos.

Nie dba, i go kijem bij;

Zawód biega, skaziw szyj;

A drugdy mu zbij piece,

Wdy si w niem co zego miecie.

A wdy za nim biega musz.
A z niego wypdz dusz.

Mówi to przez kamu, wier,

Dam ji czartom na ofier.

Nastpuje ostatnie wyli(3zenie ofiar, które mier teraz

i z klasztoru porywa;

Kustosza i przeora.

Wezw je do swego dwora,

Z opata zejm kapic,

Dam komu nogawic.

Z szkaplerza bd pilnianki.

Suknia pachokom na lanki.

Odejm mu torpot kuni

A nie wiem, gdzie si okuni.
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Oilojiiip mu koiicli lisi

I paszcz, co mu nazbyt wisi.

Koniecznie zejm infu,

I dam za szyj poczpul*^' ').

Wypiewawszy przedtem pochwa dobrego mnicha,

kae teraz autor mistrza pyta, „jako si u Boga maj p a-

nie, co czysto chowaj?" mier wystawia z podziwie-

niem stao pa witych, nieustraszonych mkami nawet.

Dziw jest nie dba okrutnoci,

Cirpic tak cikie boleci.

Na tych wierszach urywa si w rkopisie najciekaw-

szy zabytek polskiej literatury redniowiecznej, oczywicie

niedokoczony. W dalszym jego cigu pyta moe mistrz,

jak mier dziaa; ona mu poszczególnie opowiadaa, jak

od stóp do gowy wadz odbiera, jak czonki mrozi, serce

przeraa i t. d.; opisywaa moe ostatnie chwile, pogrzeb

nawet, wierszami, które znaleziono w innym rkopisie ka-

za aciskich, nalecymi do tego lub podobnego poematu*

Oto usta ju zamkniona,

Co wczora si targowaa.

Ju na marach milczc ley,

Co przekracza zakon boy.

') Kilka przestarzaych wyrazów tu i w poprzcdnichi wierszach na-

Ir-y jeszcze objani: torlop oznacza futro, sukni futrzan, czciej w XV
wieku; poczpue da zdaje si tyle CO uderzy, por. czeskie czpuliti i czpo

liti = krci np. ustami, marszczy i t. p.; oknni si zagapi si (od oku-

nia, jak gapi si od gapy to jest wrony pochodzi); /aw^a=szata zwierz-

chnia, por. unam oponkam dictam lanka Akta kapit. pozna. 1521; w su-

kniach lankach abo kouchach Hier. Powodowski ^Pochodnia koció Bo-

y rozeznawaica" (okoo r. 158.')); w obronie postyli Grzegorza z Zarno-

\\QP, gdzie o jezuitach mowa: lanek ich dokostkowych; faci musi zna-

czy zwodzi, durzy; koniecznie tyle co w kocu: wz<?/-c=zaprawd; wyda-

ir?=wycisn (to samo co wydlabi); laz Iz; ^0/ie«z^:^dziupla, nory, lupie-

i,f=8k6rki; dawie dusz; y?/>&a=chwilka (jak faci tyle co chwaci, od

chwastu); nie tu czasumego^nut przyszefl cza.s mój i in. Niektórych z tych

barwnych a ywych wyrazów w innych pomnikach polskiego jzyka do-

td jeszcze wcale nie odszukano.
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Ju k niemu bractwo zbiraj,

Przyjaciele si targaj,

A dziatki aosno pacz,,

Póki oca w domu bacz.

ona splotszy rce krzyczy,

Póki zwony zwonic syszy.

Koczy si za poemat moe zapewnieniem mierci,

e po piciu lataci przyjdzie po mistrza, który, wzruszony

wszystkiem, co widzia i sysza, zmieni tryb ycia, dobra

rozda, wstpi do klasztoru i umar „dobrym mniciem."

Skd moemy wanie takich szczegóów si domyla?
Poemat polski, jak kady inny redniowieczny zabytek li-

teracki, nie jest produktem oryginalnoci, na któr si

wtedy nikt jeszcze nie sili; przeciwnie, kady szuka po-

wag, o które-by si opar, mianowicie owych budujcych
tekstów aciskich, których akom czowiek nieuczony za-

zdroci. I nasz poemat wic musi by przeróbk: znale-

limy istotnie traktacik aciski we wspóczesnych rko-

pisach, nazywany w nich rozmaicie, ale najstosowniej

„o mierci wszystkich", w formie dyalogu midzy mier-

ci a mistrzem Polikarpem z Irlandyi, kraju, który w re-

dnich wiekach za uprzywilejowane miejsce wszelkich wi-

zyj, m.ianowicie zagrobowych, uchodzi, którego legendy

formoway materyat, zuytkowany i przetopiony w Boskiej

Komedyi. Z aciskiego traktatu poyczy nasz autor nie-

tylko gównego pomysu i ramek jego wykonania, ale prze-

j i to cige, nieco niedone, nawracanie do waciwej
treci, do wyliczania ludzi, stanów, zwierzt nawet, które

wszystkie mierci nie uchodz, do krelenia jej potgi

i skutków; przej te wiele zwrotów, np. ów czst}^ o szko-

le mierci, o lekarzach i zioach i inne; ale wiele szczegó-

ów, np. o pierwszym upadku, o mczennicach i t. d., wci-

gn w tre nasz anonim samoistnie; na jego te karb

przypadaj wszystkie rysy ówczesnego ycia, cho grube,

ale charakterystyczne. Rubaszny sposób w\^sowienia przy-

pomina Reja, któr}^ byby móg miao podpisa si np. na

nastpnych wierszach:



Gdy przyd namilszy k tobie,

Tedy barzo zeckniesz sobie;

Zableszczysz na strony oczy,

E ci z ciata pot poskoczy;

Rzuc si jak kot na myszy,

A twe sierce ciko wdyszy.

Odechce si z miodem tarnek,

Gdy przynios jadu garnek.

Musisz ji pici przez dziki,

Gdy pozy wiesz wielkiej mki.
Bdziesz mie dosy tsknice,

Odbdziesz swej mionice.

Osta tych wszech, tobie wiele,

Przez dziki ci z ni rozdziel, i t. d.

(wiele rozkazuj; przez dziki gwatem: e i i t. d.).

Jeeli zwaymy, e od wierszy tych dzieli nas z gór czte-

rysta lat, niechybnie przyznamy, e si wcale gadko czy-

taj; porównywajc je za z wierszami Reja, przyznamy
im nawet, e, pomijajc kilka przestarzaych form i wy-
razów, atwiej je niemal rozumie: one przypominaj chy-

ba wiersze Grochowskiego, tak potocznym, przejrzystym

jzykiem wyraaj przejrzyste myli i rzeczy potoczne. Nie-

ma tu bowiem adnej gbokoci; autor prostaczek do pro-

staczków przemawia, dlatego tak zrozumiay, a e wycie-

czek satyrycznych nie szczdzi, ley to we waciwoci
wieku, który, widzc koa ycia ówczesnego tak rozbiego,

tak si oddalajce od nieba i Boga, zawsze karci i gro-

mi, lub zrzdzi i szydzi. Wzory, na których-by si móg
ksztaci, mia autor gotowe, od wiersza Zoty i legendy

o w. Aleksym poczwszy, w nieprzerwanym ani na chwi-

l cigu przez wszystkie religijne i wieckie wiersze a do

swej doby; moe te czyta rzeczy czeskie, satyryczne i dy-

daktyczne, wierszem i proz , których i po polskich kla-

sztorach nigdy nie brako zupenie; jednym z czciej tra-

ktowanych przedmiotów tej literatury by wanie spór du-

szy z ciaem w chwili mierci lub satyryczne dziesicio-

ro i t. p.
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Do rzdu tych wierszy naley inny, znany na po-

cztku XV wieku, cytowany jako „stary" ju przez Seklu-

cyana i yjcy po dzi dzie, choby w uamkach, w ustach

dziadów, nietylko naszych; rzecz tak ciekawa, e na szcze-

góowsze rozpatrzenie zasuguje.

Tekst pierwotny, zepsuty po rkopisach (wrocawskim,

i pockim), brzmia moe tak.

1. Ach mój smutku, ma aoci!
Nie mog si dowiedzieci.

Gdzie mam pirwy nocleg mici.

Gdy dusza z ciaa wyleci.

2. Byem z modoci w rozkoszy,

Nie usaem w czas swej duszy.

Ju stkam, pacz ju umrze;

Dusza niewie, kam si podzle.

3. Czsom mia w gumnie i na dworze,

Czsom mia w skrzyni i w komorze.

To mi jue opucici.

Na wieki si nie wrócici.

4. Dziatki w smtku narzekaj.

Przyjaciela mnie auj
Ku jimieniu przymierzaj

Na m dusz nic niedbaj.

5. Eja! Eja! Dusze moja.

Ocuci si, dugo spaa

Niemasz wierniejszego k sobie;

Uczy dobrze sama sobie.

6. W faszywym wiecie byt kadem,
Byeh na niem dugo yw by mia,

Ee nigdym si swych grzechów

Sprawiedliwie nie spowiada.

7. Gdzie ma sia? ma robota?

Gupiem robi po ta lata

Pi miar pótna, om stóp w grobie —
Tylkom sam urobi sobie.

8. Halerzem akomo zbira

Swój ywot rozpustnie chowa
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Prze ta dwa bogi przeklta

Nie czciem adnego wita.

9. Jahminyin ndznym nie dawa
Ofiaiym Bogu nie czyni

Ni z pirwiny ni z nowiny

Bogum nie da dziesiciny.

10. Kdy to mój rozum gupi,

Sobiem by szczodr, Bogu skpy,

Czsom kiedy Bogu polubi
Tegom nigdy nie uczyni.

11. Ley ciao, barzo stka

Duszyca si bardzo lka
Bóg si z liczby upomina

Dyabe na grzechy wspomina.

12. Motem moji pirsi bij

Dusza nie mie wyni szyj

Widzi niebo zatworzone.

Widzi pieko otworzone

13. Nie gdzie si przed Bogiem skryci

Dusza nie mie przed sd jici

(Widzi niebo i t. d.)

14. O duszyce, drogi kwiecie

Nietu droszego na wiecie

Tanie si dyabu przedaa,

Grdy ku grzechu wol braa.

15. Pomnisz, na krzcie lubowaa,
Gdy si dyaba odrzekaa,

Zej roboty, zego dziaa,

To wszystko przestpowaa.

16. Quap si rycho ku spowiedzi.

Kapana w swój dom przywiedzi;

Pacz za grzechy, przyj mi wito:
Boe Ciao, wity olej.

17. Rol z domem dziatkom podaj;

Co urobi, za dusz daj;

Przyjació sobie nabywaj.

Dusz przytulaj sw u raj.
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18. Sbierz dJuniki i gniewniki,

Otpro, zapa wszytkim dugi
Nie tra dusze o cudz pienidz

Iza nie le w piekle gorze?

19. Tam sam moji oczy gldz
To jak trzecie ze duchy widz
Na mnie grzechy wyjawiaj
Mej duszy sida stawiaj.

20. Wirc si, nie mam pomocy,

Nie ktoby za mnie czso daci

Nie przyjació na tem wiecie,

W samem mam Bodze nadziej.

21. Xriste, twórcze miociwy,
Przez twe (wite) umczenie

Daj duszycy przeegnanie

A dyabelskie otpdzenie.

22. Zaycie mi wieck ale

Moji mili przyjaciele

Idzie dusza krwawym potem,

Czso mnie dzisia, to wam po tem.

Co do tej restytucyi tekstu nie spieramy si o kady
szczegó; strof, pooonych w nawiasy, odpis wrocawski nie

posiada. Mimo to zatrzymalimy abecadowy ukad caoci
i nie kadziemy go na karb np. przerabiacza odpisu po-

ckiego, chocia go o inne, nieraz i znaczne zmiany pos-

dzamy, np. o powtórzenie dwuch wierszy strofy 12 w stro-

fie nastpnej, co si nam pierwotnem nie zdaje; staroytne-

mi s formy liczby podwójnej, n i e t u (rosyjskie k^t),

n i e—n i e m a i i.

Lecz odpis wrocawski, majcy pochodzi z r. 1419,

siga dalej, ni pocki, dodaje bowiem do Skai'gi umiera-

jcego now pie:

Dusza z ciaa wyleciaa

Na zielonej ce staa,

Stawszy silno zapakaa.

K niej przyszed wity Piotr arzkc:

Czemu dusze rzewne paczesz?

Literatura religijna. 15
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Niewola mi rzowuo paka
A ja nie wiem kam si podzia.

Pójdzi dusze moja mia
Powiod ci do rajskiego,

Do królewstwa niebieskiego

Do którego dowiedzi nas Ociec Bóg Syn i Duci
[wity Amen.

Obie pieni s nadzwyczaj ciekawe, bo przetrway wieki

i yj po dzi dzie w ustacli ludu, piewaj je dziady,

znaj je po wszstkich stronacli nietylko Polsl^i, ale na Mo-

rawacli i dalej; poniewa za to rzadka sposobno, bymy
genealogi pieni ludowej tak daleko wstecz ledzi mogli,

przytaczamy wic kilka jej tekstów nowoytnych, zebra-

nych z druków, czy te rkopimiennych.

Najpeniej oddaa tekst pocki pie o „kocu zego

czowieka", znana i w innych stronach kraju, zapisana

w Kieleckich Materyaach ks. Siarkowskiego nr. 17 (Zbiór

wiadomoci do antropologii krajowej IV 93):

O mój smutku mój aoci!
Nie cyniem wiadomoci,

Tego mi wiat nie powiedzia

Zem na wiecie krótko zy mia.

I tego mi nie powiedzia,

Zembym ja dzi umiera mia.

Juz mi umrze, juz nie mog,
Pód we wiat, w wiecn drog
Gdzie óna moja robota,

Tkór robi za ywota?

Siedem miar pótna ley w grobie,

Com robia ndzy wiata.

Com mia w domu i na dworze,

Co we skrzyni i w komorze.

Nie cyniem Bogu licby

Ni z kumory ni z pinidzy.

Ndznym jamuny nie dawa,

O dusy swój nie pamita.

Nie uyem Boga wiata.

Wic dla mnie martwa zapata.
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Ala, ala duso moja!

Odetchnij so, dugo spaa.

Bierz si duso do spowiedzi,

Daj kapanom do swej wiedzy.

Zona z dziemi narzekaj,

O przycyn si zwiadaj.

Moi mili przyjaciele

Owiecie mi wiec miele,

Bo co mnie dzi, to wam potem;

Wyjdze dusa z krwawym potem.

Strasny mot w piersi bije,

Dusa nie chce wyni z syje.

Juz zegar godziny bije,

Dusa nie mie wyle z syje.

Juz si moje ocy krc,
Jeli stoj — jako trzcina.

Spojrz na niebo zamknione,

Pieko widz otworzone.

O dusycko drogi kwiecie,

Niemas nic milsego w wiecie,

Ze si zom oddawaa,

Ze si le zachowywaa.

Wszystko to strzpki dawnej pieni, pozszywane bez adu
i skadu, z dziwacznemi zmianami. O wiele liczniejsze s
pieni, dodajce ów epizod wrocawskiego odpisu, lub ska-

dajce si tylko z niego, przypltujce motywy z Brzozy

Grzyzyskiej i in., s to pieni pogrzebowe, ale i dyngu-

sowe; z licznych drukowanych odmianek dajemy tylko

kilka; niedrukowane przysa nam askawie p. opaciski.

I tak w „Wile'' III, GOS i 609 poda Z. Gloger z Brze-

zin 'na Podlasiu pie pogrzebow; w nawiasach przyta-

czamy wiersze pieni z Mazowsza czerskiego, drukowanej

u Kozowskiego i tame (Wisa i t. d.) powtórzonej:

(Jecho Pan Bóg do chorygo.

Do cowieka mizernygo.

Chory ley bardzo stko,

Dusa mu sie w ciele lko)
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Moje mie przyjaciele

(Zawicie mi) wiec miele

Co mnie dzisiaj, to wara potem

Wyjdzie dusa krwawym potem.

(Przyjaciele si zjechali

pucizn si P3'tali

Wszytko pótno lez}' w grobie

Urobiem na mier sobie).

miertelny mot w piersi bije

Wychod dusa z ciaa w syje.

Dusa z ciaa wyleciaa

(I nie wiada kiej si dziaa)

Na zielonej cce staa

1 tam rzewnie zapakaa.

Matka Boska usysaa

Na anioa zawoaa
Id aniele na tamten wiat

Utul dus, nie daj paka
Pytaj cy si spowiadaa,

wity olej na si braa.

Niedawnom si spowiadaa,

wity olej na si braa.

Zapytaj si aniele

Co na tamtym sycha wiecie?

Pytam cie sie duso moja

Co na tamtym sycha wiecie?

Nie sycha tam nic dobrego

mieje si boga z ubogiego.

Pytam cie sie duso moja

Cego ty tak rzewno paces?

Trojem dzieci porzucia.

Juz sie do nich nie wrócia

wiat wysoki, wiat seroki

Bd yy twe sieroty

Siadaj duso na me loty

Wynios ci pod niebiosy.

Wyleciaa wyleciaa

W rajskie wrota zastukaa
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Matka Boska usysaa

Pawa — Piotra zawoaa
Idze Pawle, idze Pitrze

Wpu dus bo do raja chce.

Pytam cie sie duso moja

Co na tamtym sycha wiecie?

Nie sycha tam nic dobrego

mieje si boga z abogiego.

A kto u was poniony

U nas bdzie podwyzsony.

Wszystkie duse w raj powpuscaj

Tyo tej jednej nie wpuscaj

Co ojca — matk zabia.

Jescem ja ich nie zabia

Tylom sobie poraylia.

Gorse twoje pomylenie

Nizli z rki uderzenie.

Stacie dobre po prawicy,

A ze stacie po lewicy

Idcie dobre gdzie dobrota

Otworzone raja wrota.

Idcie wy ze gdzie lichota

Ogie w piekle, za robota.

Poli dobre, zapiewali

A ze poli zapakali

Dobr tamoj straw daj
Z dziegciem smo zalewaj

ciel tamoj mitkie loe
Brzytwy, syda, ostre noe.

(Amen Amen niech si stanie

Zachowaj nas Jezu Panie)

krótka odmianka z Józwowa, pow. lubelskiego. W odmiance

z Ciecierzyna pod Lublinem „We czwartek po wieczerzy

Wyleciaa i t. d." pyta anio dusy, cego places?

A jak e ja paka ni mum
Ojca — matki, siostry ni mum
Cep si duso skrzyda mego
Do raju pójdzies wiecznego
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Potom „Pitrze — Pawle i t. d." — co ojca, matk zabia
i siostrzyck rozkrwawia. W odmianee z Sobieskiej Woli
(pow. krasnostawski) Marya na miejscu anioa:

Duszyczko duszyczko

Czep si paszcza mego (snopek siana wedle

Zawied ci zawied innej odmianki)

Do raju wiecznego

Siedem sni ziemia draa
Wyleciaa dusza z ciaa

Nie wdedziaa gdzie pa miaa
Zapakaa aoliwie
Siada pada na tej ce
Krzyczy, amie rce
Przyleciao dwa anioy

„Czego duszo potrzebujesz?

Czep si skrzyde moich

Zawied cie do raju wiecznego."

Przylecieli w rajskie wrota

Zastukali: „A czego ta?"

„Pawle — Pitrze daj te klucze

Powypuszczaj z pieka dusze

Tylko jednej nie wypuszczaj

Co najwicej nagrzeszya

Ojca — matk uderzya."

„Jeszcze ja nie uderzya

Dopierom co pomylia".

Gorsze duszo pomylenie

Ni to co uczynienie,

Z innym wstpem znachodzimy pie t w innej od-

mianee:

Za borami za lasami

Stoi koció murowany
W tym kociele ciao stka
Bo si dusa w ciele lka
„Wychod duso wychod syj
Bo ci motem bardzo bij."
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Dusa z ciaa wybieaa
Nie wiedziaa gdzie pa miaa
Pada na zielonej ce
Pace zaamuje rce
Przyset do niej biay anio

Cego duso moja paces?

jake ja niemam paka.
Troje dziatek odumarlam.

Ciclio, duso, wiat wysoki

Jak wysoki tak seroki

Pomiesc si twe sieroty

Siadaj duso na me skrzyda

1 pójdziemy pod oboki

„Pawle - Pitrze, kto tam klekce."

„Panie dusa do raju cice"

„Pawle - Pitrze, powiedzze jej

Ze ojca - matk zabia

Jescem Panie nie zabia

Tylom si zamierzya.

Gorse duso pomylenie

Jeli ojca uderzenie.

Uderzenie to si zgoi

Pomylenie zawdy stoi.

"Waryant ten, od piewaka ludowego z parafii Mi-
dzyrzeckiej, bardzo blizki do tekstu podanego w „Bojarach

Midzyrzeckich" ks. A. Pleszczyskiego, ze wsi Strzaków.

Inn}'- waryant, ze wsi Krakowskie przedmiecie pod Kra-

snymstawem, od pastuszka Ant. Chomika:

Posza dziewka w las po wod
Zastpi jej Pan Bóg drog.

„Dziewko, dziewko, daj mnie wody
Umyje se rce-nogi."

„Kiedy ta woda nieczysta.

Naleciao z klona licia."

„Ty, dziewko, nieczyciejsza

Bo od wszystkich najgrzszniejsaa.
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Bo ty troje dziatek miaa
I w tej wodzie potopia."

„Co ty mi za prorok,

Co mi grzccliy prorokujesz?"

„Nie jestem ci ja aden prorok

-Tylko jestem Jezns z nieba."

„Zby ja wiedziaa, e to jest Bóg,

Padabym mu nizko do nóg."

„Dziewko, dziewko nie lkaj sie

Id do kocioa spowiadaj sie."

Jak si dziewka spowiadaa

Jak do raju dosza

Do Boga rk wzniosa

„Dzikuj Ci sodki Jezu

Zem do raju dosza."

W jeszcze innej odmiance narzeka dusza: „A mój mocny

Boe Có ja zasuyam e si po zielonej ce poniewie-

ram." W pieni dyngusowej u Matlakowskiego:

Niescsna niescsna godzinecka bea
Kiedy si dusicka z ciaem ozcya
Posa una posa na zielonum cke
Na zielonum cke po zdrojowum wódk
Wódki nie nabraa rzywnie zapakaa i t. d.

Z morawskich pieni wymieniam u Su.sila np., z nr. 17

i nastpnych:

Kdyz s nebe vola hlas Bozi

Duisicka se s celem luci

Celo lei hrube stuka

Dusicka se v cele lka...

Vylecela dusa z cela

aden nevi kaj leceta

Sedla ona na hajiek

Na ten zeleny travnicek

Przychodzi w. Anna i kae si paszcza czepia.

Inna

:

Nas staricek sobe vzdycha

Hrina du.se se v nem lka
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Due z tela vyletela

Na zelenu luku sedla

A tam sobo nafikaa

Az se luka rozlehaa

Przychodzi anio i td. Kterak neinam narikati Dyz se ne-

mam kara podeti i t. d. w. Anna przychodzi do duszy

i w pieni ze Stradomia pod Czstochow (Witanowski,

Zbiór antropologii XVII 52). Motyw badania duszy o stan

wiata obrobiony szerzej w w aryancie nadrabskim (Swi-

tek Lud nadrabski, 258):

Nie sycha tam nic dobrego

Nie mas tam nic pobonego
Chytrzy ludzie ponastali

Drugim miedze poorali

A kej pugiem nie dostali

Motykami pokopali

Ociec z syna, matka z córki

Nie mas Boe adnej spórki...

I brat brata, siostry siostry

Nie maj si w uciwoci.

Wiersz innej odmianki:

Witajze zorany kwiecie

Coz tam sycha w tamtym wiecie

Nie sycha ta nic now'ego

Za wieku teraznijsego

Zaswiecciez mi wiece mia (!)

Dajcie mi j w rk praw
Gdy mi do grobu prowadz
O pucizn si juz wadz
Gdy mi do grobu skadaj
Rekwije mi zadawaj
Brat i siostra chodz stron

O my dusy nic nie wspomn

przypomina wiersze redniowieczne o mierci, wydane z r-
kopisu toruskiego przez Wierzbowskiego (Sprawozdania
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komisyi jtjzykowcj III, 59), które w rostytucyi brzmiayby
mniej wicej:

Oto usta ju zamkniona

Co wczora si targowaa

Ju na marach milczc ley
Przestpowa zakon Boy

5. Kniemu bractwo (ju) zbiraj

Przyjaciele si tarcliaj

A dziatki aosno pacz
Póki ojca w domu bacz
ona rce amie, krzyczy

10. Póki zwony zwonic syszy,

dodatki i przypiski po bokach dostay si w rkopisie do

tekstu samego, np. o j i mienie w wierszu 6, o pieni-
dz e w wierszu 2 i in.

„Zielona ka" na któr si dusza dostaje, nie jest

wytworem lub pozostaoci sowiaskiej mitologii; ka ta,

która tradycy w ambaras wprowadza, na której si dusza

„poniewiera musi" lub na któr za wod wychodzi, do-

staa si z niemieckich róde do polskich i czeskich; gróni

wang, griine wiese s to miejsca pobytu duszy, mianowi-

cie pewnych kategoryi — dusze ani potpione, ani uspra-

wiedliwione, dusze onierzy i laucknechtów dostaj si

tam, wykluczone z „zielonej ki" dusze np. samobójców.

Pojed^mcze motywy polskiej pieni XV-go wieku znacho-

dzimy, nieraz dosowne (np. o pierwszym noclegu itp.),

w obcych ródach; caoci nie odszukalimy; wpyny na

ni widocznie pieni aciskie o sporze duszy z ciaem.

Stanlimy u kresu; rzumy jeszcze raz okiem na

materya, który zdobylimy. Uderza nas przedewszystkiem

jego nadspodziewana obfito; ubouchna wprawdzie lite-

ratura redniowieczna polska wobec innych, np. wobec naj-

bliszej czeskiej, która od XIII wieku zasobna w dziea,

nieraz niepospolite; ale cho jeden dzia, liryka religijna,

bogato si i w polskiej rozwin, tak, e za innymi zbyt

w tyle nie pozostaje; liczmy tu cay szereg autorów i wier-

szy. Dalej widzimy postp, — od wiersza Zoty do dya-
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logu Reja ; niedone jeszcze wysowiene Zloty
,

jego

urwane zdania, niejasne spojenia, ustpuj gadkoci
i przejrzystoci dyalogu; jzyk nabiera gitkoci i mia-
oci, ustala si skadnia poetycka, rozwija cale boga-

ctwo miar i zwrotek; razi nawet wobec takich wierszy

pitnastego wieku niedoenoe wierszy, rozsianych po

pierwszych drukach polskich. Nie zamilczymy jednake, e
od poezyi pitnastego wieku dziwnie jego proza odbija

w utworach pisanych: tak sztywna i cika, tak nieokre-

lona i chwiejna w wizaniu zda, tak walczca z brakiem

wyrazów, e nie zawsze-bymy j dokadnie zrozumie mo-

gli, gdybymy samych róde nie znali, które przyswaja

si staraa; win tego stanu owe cige tómaczenia z a-
ciny (czasem z niemieckiego), które jzyk na uwizi obce-

go toku, obcych wyrae trzymaj, z czego pie ju sa-

m odmiennoci rjmiów i miar wyzwoli si musiaa. Po-

ezya te najpierw, nie proza, do samoistnego polotu si

wznosi: zjawisko, powtarzajce si w wiekach rednich

czciej, np. zaraz znowu u Czechów. O prawdziwej poe-

zyi, przed Kochanowskim, mowy jeszcze niema, tylko

o „wierszach", ale nikt ju nie bdzie ich pocztku dopie-

ro od Reja datowa; w wierszach tych znalelimy te
niejeden wyraz rzewnej, ujmujcej prostoty, wdzik nai-

wnego wysowienia, lub barwny, wyrazisty r^^s otaczaj-

cego ycia,

I jeszcze jedno. Literatura redniowieczna od szesna-

stego wieku zapada w martwot, z której sztucznie j
wskrzesza dopiero wiek dziewitnasty; nader mao jej utwo-

rów, które-by po-za jej dob sigay, a u nas jeszcze

mniej, ni gdzieindziej; tylko w biblii Leopolity r. 1561

i kilku pomnikach drobnych nie urwaa si natychmiast

tradycya redniowieczna. Ale pie kocielna stanowi i tu

wyjtek: ona jedyna z utworów tej literatury siga jednym

cigiem od wieków rednich do naszych czasów; ludzie

rozsypali si w prochy, dziea ich, które wszystko przetrwa

miay, zmarniay; ale Bogurodzica, ale i inne pieni roz-

brzmiewaj dzi jeszcze, jak przed wiekami, niezmienione.

KONIEC.
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Eacyonalistyczoa krytyka, odarszy na-

sze kanoniczne ewangelje z nadprzyro-

dzonego pierwiastku, sprowadzi je do

rzdu utworów czysto ludzkich, w.^zyst-

kie wic nadprzyrodzone cechy w opo-

wiadaniach o cudach i proroctwach sa,

wedug niej, dodatkami fantastycznej lub

bdnej natury, wczonymi w tok praw-

dziwego opowiadania ju to w dobrej

wierze przez atwowiernych i niebacznych

autorów, ju te ze zej woli, z ca wia-
domoci podstpu. Szkoa ta, przyjw-

szy nazw „wyszej krytyki" („die hohe-

re Kritik", „crilica subliniior"), odrzuci-

a historyczne dowody, wicej ustalone,

mniej ])odatne do fantastycznych i samo-

wolnych wniosków, a zwrócia si jedno-

stronnie do dowodów wewntrznych,

mniej uchwytnych, wicej opartych na

dowolnej cgzegiezie treci Ksig witych.

W duchu tej zasady gosz, e ewangelje

kanoniczne nie s pisane przez autorów,

wykazywanych stale i z zupen pewno-
j

ci w nieustannym podaniu Kocioa —
|

nie w tym czasie i nie odrazu,ale s prze- ,

róbk, czy kompilacy z pierwotnego, !

nieznanego i zaginionego tekstu (ur-Mat-

thaeus, ur-Marcus, ur-Lucas). Podsuwa-
j

jc tym sposobem wrcz sprzeczne z ca
tradycy mniemania, wysza krytyka usi-

uje osabi powag najstarszych wiad-
ków tej tradycyi, aby swemu twierdzeniu

nada wiksz powag i prawdopodobie-
stwo. O Ojcach Kocioa III-go i IV-go
wieku mówi, e si pomylili, przyjmujc
bez krytyki ówczesne przeróbki ewange-
lii, przez póniejszych nieznanych auto-

rów dokonane, jako pierwotnj% inny zu-

penie tekst tych ewangelji istotnie przez

apostoów i uczniów apostolskich napi-

sanych.

IMidzy wiadkami podania naczelne

miejsce zajmuje uczony, obeznany z nau-

k apostoów, Ireneusz biskup Lugdunu

(f 202), doskonay szermierz w walce

z gnostykami, przedstawiciel czasów apo-

stolskich- przez swego mistrza w. Poli-

karpa, ucznia Jana apostoa. Ireneusz

w sowach jasnych wiadczy, e ewange-

lje kanoniczne cztery, ni mniej, ni wicej,

uoyli znani czterej ewangelici, a z cy-

tat, podanych w jego dziele, okazuje si,

e to s nasze ewangelje, nie inne.

Krytyka racyonalistyczna stara si
osabi powaT; Ireneusza, twierdzc, o
uczony ten biskup nie by uczniem Poli-

karpa,—Polikarp za za mistrza nie mia
Jana apostoa, ale Jana prezbytera, apo-

stoowi spóczesnego, yjcego w Efezie,

—

Jan za aposto by umczony w Palesty-

nie i nigdy w Efezie nie przebywa (str.

19). Ireneusz wic nie czerpa ze róda
apostolskiego, ale wzi swoje mniemania

od Papiasa, którego krytycy nowoczeni

odsdzaj od wszelkich umysowych zdol-

noci z powodu zbyt wielkiej atwowier-
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npf>?tolskie, j»ozbieral i bajki i bdy,
a szczcgiiiniej heretyckie zdanie o Mi-

liazmie. Autor wyczerpujco i z ogrom-

nym nakadem naukowym dowodzi, e
Polikarp byl uczniem apostola, i ui^iluje

rozwika ciemn kwesty o Janie jtroz-

bvterze, wytworzenie tego podania przy-

pisujc Euzebjuszowi historykowi.

Ustaliwszy jedn przesanko, przecho-

dzi do drugiej, e Ireneusz by uczniem

Polikarpa, e z nim razem, jako kapan

czy dyakon, uda si do Rzymu. Wyka-

za wic autor, e Ireneusz przez Polikar-

pa, swego mistrza, sign do podania

apostoów i e tym si tóraaczy jego wiel-

ka powaga w Kociele i jego niezwyka

moc w walce z herezyarai. W kocu au-

tor z dziea wspomnianego Ojca Kocioa
(adversus haereses III) uzasadnia czas

powstania ewangclji oraz ich autorów.

Zacytowawszy greckie ustpy dziea, le
czytane przez niektórych, przez innych

opacznie rozumiane, wyjania je egzegie-

tycznic w duchu jzyka greckiego i prze-

konywajco zbija moliwe zarzuty. Cz
t uwaam za najlepsz. Wreszcie cyta-

tami z dzio Ireneusza dowodzi, e uczo-

ny ten biskup, mówic o czterech ewan-

geljach, mia pod rk nie inne pierwotne

(ur), ale te same, które dzisiaj w Kocie-

le si znajduj.

Studyum to krytyczne, pisane z wielk

znajomoci rzeczy, z caym aparatem

naukowym, autor ubra w szat przyst-

pnego i zajmujcego opowiadania, e czy-

ta fil atwo i przyjemnie. Ks. A. S.

Bernardi abb. Casinensis-Speeuliun
Monac/iorinn... dermo edidil P. H.
Walter. O. S. i. Frijurg. Bris. Her-
der, w 12-e XXIII, 250.

O. Walter gorliwie zaj sic nowera wy-

dawnictwem znakomitego dziea o cno-

tach zakonnych, które O. Bernard po-

wici braciom swoim z góry Cassino.

Znajdujemy tam: roztropno, gorliwo.

wit swobod w przemówieniach do za-

konników ozibych, sodk czuo na

wspomnienie biedy i choroby i moemy
tylko podziwia witego zakonnika, któ-

ry cjiy si odbija w tej malej ksiocze.

Zasuguje na uwag midzy innemi, roz-

dzia o zakonnikach miujcych ruchli-

wo i zmiany — i drugi nadzvvyczaj zaj-

mujcy o upadku stopniowym tych, któ-

rych wity zakonnik nazywa „odstpca-

mi witoci."

Deserts Leon, proboszcz .. Wicen-
tcgo a Paulo. Jezus Chrystus czyli

nauki apologetyczne. Pary, Pous-
sielgue, 1901 w 18-e XII, 238

W dwudziestu naukach penych ducha

apostolskiego Ks. Leon Deserts zbija b-
dy nowoczesne podnoszone przeciw najw:

Osobie Jezusa Chrystusa i okrela jasno

i ognicie w kilku kartach Boski wzór

Osoby Chrystusa.

W czterech pierwszch konfereucyach

j

autor rozwija status nacstionis i roztrz-

sa systemy: mitologiczny i naturalisty-

czny Straussa i Renan'a.

Wskazuje nam nastpnie róda histo-

ryczne ycia Jezusa Chrystusa, Ewan-
gelie—ich autentyczno i znaczenie. Naj-

waniejsz za. cz dzieka stanowi trzy

serye rozpraw o Osobie, ideach i wszech-

mocy cudowne] Jezusa Chrystusa. Jest

to obszerny bardzo zakres— autor te nie

zamierza wcale wyczerpa przedmiotu,

przedstawi tylko po prostu sam tre
i zebra to, co uwaa za najpoyteczniej-

sze dla swych suchaczy, a uczyni to

z ca roztropnoci, wykwitnoci i ja-

snoci.

Explication asceti(iue ethistoriue de
la lirfjle de Saint Benoit par un Be-
nediciin. 2 tomy w 16-e Retaux 1901.

Autor nie chcia wydawa dziea na-

j

ukowego, tylko na proby zakonników

1
i zakonnic swej reguy, chcia by uy-

I tecznym innym, podajc w formie pro-

I stej, to co znalaz w tekcie Ojca . Be-
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nedykta. Mamy te nadziej, e rze-

czywiicie bodzie uyteczncm to dzieko

nietylko dla zakonników ale i dla wie-

ckich; bo regua Benedykta nie jest je-

dynie dziedzictwem rodzinnem, naley do

caego Kocioa. Komentarze czyli obja-

nienia oceniaj te bogactwa, przeczytajmy

np: wykad synnego rozdziau XII o po-

korze, a zobaczymy jak teologia karmi

pobono i owieca jiraktyke.

Goedert P. E. IM. icitij Tomasz
z Akirina, C/.y tania duchowne
o Przenajw. Sakramencie Otarza
Parv, Garnier w 12-e XXV, t)4G.

2 Ir^SO.

Wedug oceny Biskupa de Saint-Die,

^Bibloteka czyta duchownych^ wydana

wieo, zaleca si wielk powag róde,
z których jest czerpana i szczliwym wy-

borem autorów. Oto pierwsza serya zo-

ona z dwunastu tomów, z których ka-

dy odpowiada jednemu z miesicy i za-

wiera czytanie zgodne z por roku (adwent-

Boe narodzenie i. t. d.) i jest czerpana

z arcydzie Doktorów Kocioa albo wiel-

kich Mistrzów ycia duchownego. Tom
czerwcowy zawiera dzieko 8. Tomasza

z Akwinu o Przenajw: Sakramencie O-
tarza, traktat o darach Ducha witego
przypisywany S. Bonawenturze, Kazania

Czcigodnego Ojca La Colombiere, na

uroczystoci: Wiclkicjnocy, Wniebowst-

pienia i Trójcy -tej; nakoniec dwa czy-

tania o Sercu Jezusa, missyonarza Fran-

ciszka-Jerzego Cormeaux, zmarego na

rusztowaniu w czasie rewolucyi.

Doktór Anielski, którego pisma napa-

waj zawsze ducha wiatem, a zarazem

serce sodycz, zasuguje by wicej zna-

nym przez wiernych, którzy znajc Go
tak mao, nie mog dostatecznie oceni.

Znajdujemy te w tem dzieku gbo-
ko zda, jasno wyrae, i aktualno

wiedzv.

E. Horn. Sir: E/Jhieta. Wcyierftka.
Pary Pcrrin 1902. KJ XII, 288.

Wanem byo i wicej jeszcze uczy-

nioby zajuujc t ksik, objanienie

jakim sposobem zamierzy autor uzupe-
ni i poprawi ksik Montalemberfa,

majc mimo wad tylu wielu uroku—nie-

rozumiemy wic przyczyny dla czego y-
ciopisarz nie wypeni! tego atwego obo-

wizku. Zreszt ksika jego jest zajmu-

jca. Jest to ycie witej napisane we-

dug sposobu widzenia wgierskiego i je-

li si nie myl przez wspóziomka El-

biety. Z przyjemnoci sucha si go

mówicego o dziecistwie te „malej w-
gierki'^ a potem e wita bya „powa-

innjako praivdzi7ca •wgierka.'^ Autor zna

dobrze to, o czem mówi i ksika jego

wiele zyskuje na maowniczem a prawdzi-

wem opowiadaniu. Chciaoby si jednak

wiedzie dokadniej, gdzie koczy si
historya, a zaczyna legenda.

Lapparent Andrzej Ks. Hozwowtf
pra/,ti/czne na miesic Mari/i i Ró-
iaiica. Ku uytkowi dorosych osób.
Pary. Poussielgue. l(j. 208.

Maa ksieczka, ale niepospolita, dos-

konale odpowiadajca swemu tytuowi

„Rozmowy praktyczne," Autor biorc

tekst z gównych tajemnic ycia Najsw.

Panny, wywodzi z nich moralne wnioski

nie suche, ale dce prosto i szczerze do

poprawy ycia chrzecijaskiego. Te roz-

mowy, bardzo krótkie, gównie dla osób

dorosych, mog te suy za przedmiot

do rozmylania nietylko w miesicu Maju

ale i w czasie rekolekcyi a nawet i zawsze.

Dobry duch dy zawsze do poprawy

bdów.
Lesetre, H. Proboszcz . Stefana

z Mont. Jezus Chri/stas te witej
Jucanf/e/ii Lclhielleux. dwa omy
w 12-e upikszone dwoma rysun-
kami i trzema kartami. .'> IV.

Chwalebn myl powzi i Ks. Lcsitrc,

aby na nowo wyda w formacie mniej-
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87.ym i eonie przystpniejszej ycie Jesu-

sa
,
ju ogoszone w 1802. Trzeba tylko

pragn szerokiego rozpowszechnienia sic

takieh prac, których zamiarem jest przy-

gotowanie czytelnika, al)y móg odda
si bezp<\4rednim rozmylaniom tekstu

ewangelicznego.

U stóp Krzya zotego lub z koci so-

niowej przedstawia si, pisze Ks. Lesetre

ycie Jezusa Chrystusa wyranie i wy-

mownie przedstawione przez doktorów

nauki chrzecijaskiej, a ta skromna ksi-

eczka o Panu naszym Jezusie Chrystu-

sie w w: Ewangelii zaleca si tern, e
wzywa nas do szukania miejsca u stóp

krzya drewnianego. Posiadamy bogaty

zbiór piknych i dobrych dziel o yciu

Jezusa Chrystusa. Kade odznacza si

waciw sobie cech a to ma cech mo"

dlitwy i dla tego zasuguje na miejsce

obok dzie Ks. Fonard, Didon i Le Camus,

Maucourent F l'ahhó prtre du dio-
erse lit' Xevers. La rie d^intimitr

acec le bon Saureur. Edilion a Tasa-
ge des personnes du mond. 1901

Zbiór medytacyi o dobroci Boej i o Bo-

ej mioci, to ksika prawdziwie prze-

pikna i odpowiadajca potrzebie niektó-

rych szczliwych dusz lub wszystkich dusz

w niektórych szczliwych chwilach, gdy

niebo zda si ku nim nachyla i tylko bo-

ja, czy te niemiao przeszkadza

w objcia Zbawiciela si rzuci. Na czas

pokuty albo oschoci wydaje si nieco

mniej stosowna, bo cho wtedy serce w g-
bi kocha nie przestaje, przecie nie zdoa
dostroi si do tonu radosnego /iosan?ia,

jakie piewa serce autora. Na cza.sy smu-

tku wszake mamy inne ksiki, mamy
powane, przejmujce dwiki, przyku-

wajce dusze z jej zawem brzemieniem do

stóp bolesnego krzya; dobrze te czasem

posysze echo anielskiego pienia, dobrze !

posysze to, co nam zbyt czsto bole
ycia zasania, e Bóg na.s kocha i pra-

gnie by przez nas kochanym.

Negre Albertus, Sncrac llioolo-
(jiae Doctor et in Semln. Mimaten-
si Pro/e.s.sor. — Cursus Tlioologiae
l^oi::malioao ad institutionem et
pracdicalioncm acconiniodatus. To-
inus socmidus. Do Deo Uiio, de Deo
Triiio, De .Almidi Croalione et Fi-
ne, de Homine; — Tomii'^ tertiiis:
Dc Anj?ciis, de Ciirislo Salyatore,
de Maria Virfj:ino, de Gralia Divi-
na.— Paris H. Hoiidin.

Nauk dogmatyczn autor czerpie z do-

skonaych róde: z Petronjusza, Fran-

zelina. Suareza, Lcssjusza, Paimieriego

etc. Wszystko w tern dziele przypomina

wykady prowadzone przed 20 laty w kol-

legjum Rzymskiem.—Przedstawienie prze-

dmiotu, wymagajcego cisoci wyrae,
jest niezmiernie sympatyczne, niezwykle

proste i jasne.

Myl autora jest da zwizy podr-
cznik naukowy, majcy by podstaw
nstnycli wykadów profesorskich i pomo-

c przy samodzielnych studjach ucz-

niów.—W drugim tomie Nfegre usiuje

przedewszystkiera uwydatni rozumowe
dowody istnienia Boga. Mon izmowi ma-

terjalistycznemu przeciwstawia nauko ka-

tolick o wiecie fizycznj'^m, jako o czera

przypadlociowem i stworzonem. Daje

na to cztery dowody. Pierwszy jest za-

czerpnity z rozmaitych stopni dosko-

naoci rzeczy stworzonych. Skonczo-

no, ograniczono doskonaoci istotnych

w stworzeniach bezwzgldnie wymaga, ja-

ko pierwowzoru bytu z doskonaociami

nieskoczonemi. Drugiego dowodu do-

starcza ruch materyi we wszechwiecie

Kuch ten bowiem i swoje powstanie i spe-

cjalny charakter zawdzicza czysto ze-

wntrznej interwencyi, z koniecznoci

obdarzonej si twórcz.—Od istoty i ru-

chu atomów przechodzimy do ich liczby.

To trzeci dowód autora. Liczba atomów

jest skoczona, gdy «jest to rzecz nie-

raoebn przypuci liczlj nieskoczon*.

By przeprowadzi granic pomidzy wia-

tem realnym skoczonym i wiatem mo-
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ebjMU konieczny je.-t jaki j porednik.

Tym porodnikic-m nie moe by nikt in-

ny, jeno Bóg — Stwórca nieskoczony.

Rozumowanie autora opiera si nadwóch

filozoficznych postulatach; na niedopu-

szczalnoci hczby nieskoczonej i na cha-

rakterze przypadociowym wszystkich

istniejcych pierwiastków matcrjahiych

Czwarty dowód jest zaczerpnity z natu-

ry i waciwoci przestrzeni, której ma-

terjabiy charakter wykazuje konieczno

stworzenia w czasie.

Wczytuja.c si w subtehie, filozoficzne

dociekania autora, dochodzi sio do wnio-

sku, e nic pikniejszego nad tcologj,

opart nietylko na powadze Pisma w.
i orzeczeniach Kocioa, ale na rozumo-

wej, cile filozoficznej metodzie. Tylko

w ten sposób praktycznie da si przepro-

wadzi anzelmowska zasada: credo, ut

intelligam. Zresztjuw. Tomasz z Akwi-

nu w XIII w.; zabierajc glos w rzeczach

wiary opiera je ua objawieniu i na rozu-

mie. Tylko, e u niego wszystkie argu-

menty s tak skrystalizowane, lakoniczne,

e potrzeba duej praktyki fachowej, by

z atwoci orjentowa si w sytuacyi.

Zadaniem teologów naszych czasów jest,

stojc na czysto kocielnym gruncie, ro-

zumowo uzasadnia i rozwija w sposób

naukowy dogmaty. Materja ku temu jest

bogaty tak w zdobyczach nauk przyro-

dniczych, jako te w filozoficznych stu-

djach. Teologja dogmatyczna winna by
uprzystpniona bez obniania jej nauko-

wego charakteru. Kady czas, kada epo-

ka ma swoje wybitne prdy dobre i ze,

z którymi trzeba si liczy i stosownie

do nich swoje zasady rozwija. Teologja

Ojców Kocioa no.si pitno ich czasów,

tak samo teologja redniowieczna ma na

sobie cech filozofii scholastycznej. No-

we wieki nie byy na tyle indywidualne,

eby sobie wyrobi swoj metod teolo-

giczn. Pod tym wzgldem s tylko li-

czne, nieraz genjalne wysiki. Potrzebne

s one, i)0 w kocu z nich wyrobi si sy-

stem oryginalny, oparty na Ojcach Ko-

cioa i scliolastycc, ale zgoa samodziel-

ny, stanowicy naprawd nowy krok na-

przód w naukowem przedstawianiu do-

gmatów. Ojców Kocioa czytali wszyscy

wieccy i duchowni, tak samo byo za

czasów zotej epoki scholastycznej. Obe-

cnie teologów czytaj tylko teologowie.

A tak by nie powinno. Teologja winna

by pisana w sposób tak aktualny i y-
wotny, eby si ni zajmowali wszyscy,

eby wzbudzaa interes w najszerszych

kolach spoecznych. To za mao dla teo-

logii i niezgodne jest z jej wewntrzn
wartoci, by tylko uczelnie czysto du-

chowne o niej traktoway. Winna ona

poprostu zawojowa wszystkie wspócze-

sne wybitniejsze umysy. Wiek XVII by
wiekiem wyuzdanego racjonalizmu, XIX
indyferentyzmu, dlaczegó wiek XX, al-

bo XXI nie ma by wiekiem rei igijno-teo-

logicznym. Owszem to winno by szla-

chetn ambicj wszystkich teologów, by

naoyli pitno swoich zasad wszystkim.

Dzieo Negre'a jest cho niezupenie,

ale w kddym razie bardzo wiele pod tym

wzgldem posunite naprzód. Teolog fa-

chowy i kaznodzieja ma w niem dosko-

nae ródo, dostosowane do wymaga
naszych czasów. Ju te udogodnienia

w postaci planów kaznodziejskich s pra-

I
ktyczn i godn zanotowania zdobycz

i

ostatnich lat, która si jeszcze bardzo

1
rozwinie z biegiem czasu.

!

' Filozofia.

I ChauYin /^.defOratoire, suprrieur

I

de l'rcoIc Massillon.—l^e pere Gra-
try (1805— IS72). L'hornme et Toeu-

' vre d'aprec des dociiments inedits.

Paris. Blond et Buvial. 1901, 16-o,

VIII, 480.

W ostatnich czasach we Francyi i wo-

góle w wiecie katolickim poczto w szcze-

gólniejszy sposób zajmowa si osob

wielkiego, pod pewnym wzgldem genjal-



nogo filozofa katolickiego, O. (iratry'ogo.

Przcdowszystkiem nalo^.y zanotowa mo-

numentalne dziea Kardynaa Perraud,

nastpnie wybór myli z dziel nczonego

oratorjanina (tPages choisios) przez ks.

Picbot. Dzieia te day hnslo do caego

szeregu najza-zczytniejszyeh wzmianek

referatów lub studyów nad Gratrym

w najpowaniejszych dziennikach fran-

cuzkich. Tak np. Lacombe pisze o nim

w Correspondant, Kamil IMhiigue w Re-

vue des deux mondes, Derepas w Anna-

les de la philosopbie chretienne, Orge-

vaI-Dubouchet w Bulletin de la 8ocióte

generale dedncation a nakoniec Chauvin

w Kevue du clerge francais. Wszyscy ci

uczeni jednogonie sawili pami wiel-

kiego filozofa, pisarza i apostoa idei Je-

zusowej.

O. Chauvin wziwszy pod uwag wszy-

stkie powysze artykuy, wyda na widok

publiczny dzieo powane o yciu i dzie-

ach Gratry'ego. Pisa o Gratry'm po

kardynale Perraud jest pewnego rodzaju

miaoci, zdaje sic bowiem, e wyczer-

pa on narazie wszystko i wypowiedzia

w danej kwestyi ostatnie sow6. A je.

dnak Chauvin nie ulk si, napisa stu-

dyum o Gratry'ra i napisa rzecz now,
zgoa oryginalne i nieznane wiato rzu-

cajc na wielkiego iilozofa. I nic dziwne-

go. Wszystko si na to skadao. Mia
autor pod rk cae setki listów pisanych

przez Gratry'ego w najywotniejszych

przedmiotach, a pomidzy innemi kore-

spondency z Dupanloupe'm i Montalem-

bert'em. Prócz tego niema pomoc by-

y wspomnienia OO. Lescoeur'a, Lar-

gent'a i Crousl(''go. Przytem Chauvin

swoje powoanie kapaskie, a po czci
kultur umysow zawdzicza Gratry'emu.

Dlatego te zabra si do pracy i z odpo-

wiednim matorjaem i z zapaem, go-

dnym umiowanego mistrza.

Kto powiedzia o Gratry'm, e mia
on «gow ma, serce niewiasty, ciara-

kter dziecka^^ (une tt^te dMioinnie, lecocur

d'une temme et le caractere d'un enfant').

Rzeczywicie nie mona byo lepiej okre-

li tej genjalnej intelligencyi, tego serca

niesyclianic subtelnego i wraliwego, te-

go charakteru ruchliwego i naiwnego

nieraz a do zapomnienia o wspócze-

snych warunkach yciowych.

Obok wyczerpujcej biografii Chauvin

podda systematycznej i bezstronnej kry-

tyce myli filozoficzne Ciratry'ogo. Nau-
ka jego zawarta jest przewanie w czte-

rech wielkich dzieach: La Connaissance

de Dieu (Znajomo Boga), la Logique

(Logika), la Connaissance de l'arae (Zna-

jomo duszy) i la Philosophie du Cre-

do (Filozofia skadu Apostolskiego). —
«Znajomo Boga» trzeba postawi na

pierwszem miejscu. Mówiono o jednem

z pism Lamennais'ego, e zdolne jest umar-

emu ycie przywróci. To samo mona-
by powiedzie o powyszem dziele Gra-

tryego. Dao ono naszym indyfferentnym,

chodnym, martwym czasom smak rzeczy

Boych, uzmysawiajc je w sposób tak

pocigajcy,e tylko lekkomylno uprze-

dzenie lub fanatyzm moe pozosta mar-

twe pod wpywem tych wielkich myli.

Szczególniej umysy subtelne, uzdolnio-

ne do pogbiania rzeczy abstrakcyjnych

nie mog nie odczuwa szczerej i nieka-

manej rozkoszy umysowej pod wpywem
metody i stylu Gratry'ego. Odrywa nas

od ziemi i unosi na skrzydach swych

myli w nieznane przestworza, a jedno-

czenie zachwyca geometryczn niemal

cisoci rozumowania. Tutaj z niedo-

cignionym liryzmem gra na naj.szlache-

tnicjszych instynktach duszy, a ówdzie

znowu jest drobiazgowym pedantem w zbie-

raniu szczegóów dla uzasadnienia swych

twierdze. Tak pisa moe jeno ten, któ-

ry nietylko jest filozofem zdolnym do

wielkich myli, ale zarazem mylicielem,

zdolnym do wielkiego kochania tego, nad

czem filozofuje. Gratry bezwzgldnie my-
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lal o tcm, co kocha i dla tego kocha

wszystko, co przemyla! wywierajc tem

wpyw magiczny i na umys i na serce

kadego.

Gratry marzy o stworzeniu Summy*
filozoicznej, któraby godzc wymagania

wiary nadprzyrodzonej i nauk natural-

nych, bya niewyczerpan skarlnic czy-

stej, nieskaonej wiedzy o Bogu, wiecie

i ludziach. Przypomina tem sw. Tomasza

z Akwinu, który w wieku XIII nie tylko

o tera pomyla, ale pomylawszy prze-

prowadzi swoje wiekopomne dzieo filo-

zofic/.no- teologiczne. ^letafizyka Gra-

try'ego jost tak oryginaln, e, jfeli nie

przekona kogokolwiek, to przynajmniej

zmusi go do zastanowienia si nad naj-

wyszemi zagadnieniami ludzkoci. Cu-

dne s karty, na których nakreli, a ra-

czej wypiewa swoje myli i marzenia

o pokoju powszechnym, o zblieniu si

wszystkich narodów, o mioci prostacz-

ków i poprawieniu ich bytu. Przebija tu

ogromne zrozumienie zada demokracyi

chrzecjaskiej. Przedewszystkiem jednak

Gratry jest jednym z filozofów, którzy

najwicej zrozumieli, odczuli i zbliyli si

do ideaów wskazanych wiatu przez

ewangelj. Chcia on te ideay przenie
przy pomocy prac swoich— do umysów
ludzkich i tyra sposobem odrodzi i roz-

szerzy myl czowiecz, znuon przez

przeczenie i ponion przez pytkie zraa-

terjalizowanie najszczytniejszych celów

duchowych, którymi po wszystkie wieki

nie bdzie co innego, tylko chwaa Boga

i w in)i tej chway duchowy poytek

ludzkoci.

Elementares Lehrbuch der Piysik
nach '/''II ncusten Ausc/iunnngrn fur
hóhere Scfnden und zum Selhsiitn-
terric/it, Von Litdirik Dresy.el S. I.

Zweite, vernnehrte iiiid yolistaiidig
umsearbeitele Aufiagc. Zwoi Aj-
theilungen. Mit 589 in den Text

gedruckten Figiiren. Freibuig, Her-
der 1900, XXIV, 102G.

Ju po pierwszem ukazaniu si Fizyki

ks. Dressia przed h laty, przyja j kry-

tyka naukowa, zwaszcza niemiecka, z po-

wszechnem a wyjtkowem uznaniem.

A przecie jesIi gdzie, to w Niemczech

nie zbywa wcale na dobrych podrczni-

kach fizyki, owszem wielka ich ilo utru-

dnia czsto wybór. Mimo to powagi nau-

kowe tej wanie ksice przyznay p.<il-

m pierwszestwa; niektórzy nawet na-

zwali j dzieem wprost epokowera, we-

dug którego trzebaby w gimnazyach

i szkoach realnych zreformowa wyka-
dy fizyki. Nowe wydanie tego samego

dziea, znacznie powikszone i zmienione,

które spotkao si z jeszcze wikszemi

pochwaami, zasuguje na wzmiank.

—

Autor chyba przez skromno nazywa swe

dzieo: Elementares Lehrbuch, w rzeczy-

1

wistosci i bez najmniejszej przesady jest

!
ono dzieem cile naukowem, a zarazem

' wiernym obrazem dzisiejszego stanu no-
' woytnej fizyki nie tylko dowiadczalnej,

j

ale nawet teoretycznej; rzecz tem dziwniej-

sza i tera trudniejsza do uskutecznienia,

e autor prawie wycznie posuguje si
I
nisz matematyk; jest wic przystpny

j

dla ndodziey szkolnej. Nowe wydanie

zwikszone prawie o 301 str. i 200 rycin,

i Ryciny po najwikszej czci nowe, sta-

rannie, dokadnie a czysto wykoczone,

uatwiaj bardzo zrozumienie trudniej-

szych partyi. W wyborze materyau oka-

za autor rzadk biego: tylko to. ale

i wszystko to, co jest istotnie wanem,
znalazo swe umieszczenie i objanienie.

Krótki przegld moe o tem przekona.

Dzieo swe podzieli autor bardzo traf-

nie na dwie czci. W pierwszej zajmuje

si mechanik, tym fundamentem caej

fizyki, tak ogóln (str. 7—44), jak i szcze-

góow (str. 4.") — 250), Pod szczegóow

podciL'n Ks. Drcssel statystyk i dy-

namik cia staj'ch, pynnych, lotnych
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i olastycznyci (tutaj nkustykn). Pod ko-

niec czci pierwszej ja.'*iio a krótko spra-

wi si z energetyk mechaniczn. Przy-

potowaw-izy w ten sposób naleycie swe-

go czytilnika i opatrzywszy go we wszyst-

kie potrzebne pojcia, przechodzi Ks.

Dressel w drugiej czci swej pracy do

fizyki szczegóowej. A wic najprzód wy-

kada obszernie i wyczerpujco o wietle

(str. 258—434). potem o elektrycznoci

fstr. 435 — 7G4V wreszcie o zjawiskach

promieniowania eterycznego (str. 765 —
001), przyczera objania take prawa

i objawy promieni cieplnych i elektrycz-

nych. Koniec godny caego dziea. Przed-

stawiwszy wszystkie nowsze odkrycia,

prawa i zjawiska z caej dziedziny fizy-

ki, wyjania nam Ks. Drcssel trzy zasa-

dnicze pogldy: kinetyczny, energetycz-

ny i dynamiczny, a wspomniawszy o star-

ciach tych trzech kierunków midzy so-

b, adnemu z nich nie przyznaje wycz-
nej susznoci, ale, opierajc si na fak-

tach i rozumowych wnioskach, przechyla

si do elektrycyzmu fizycznego. Oto w naj-

ogólniejszych zarysach plan tego zna-

komitego ze wszech miar dziea, w któ-

rem mona to miao powiedzie—autor

nie pomin adnego waniejszego odkry-

cia. Najwspanialej i najobszerniej wypad
dzia o elektrycznoci, ulubionem dziecku

autora. Ks. Dressel okaza si tutaj wprost

prawdziwym mistrzem, e na S.JO stro-

nach zdoa systematycznie wystawi pi-

kny gmach obecnej wiedzy o elektrycz-

noci. A przecie adna cz nowszej fi-

zyki nie przedstawia tak wielkich tru-

dnoci i nie stawia tylu da autorowi.

Trudnoci te autor pokona zwycisko.

Nawet synnemu prawu Thomsona-Kirch-

hoffa poda dziwnie przystpne wyjanie-

nie. Wspomina nie potrzeba, e Dressel

nie pomin Roentgena, Marconi'ego,

Becquerela, Lenard"a, Tesli i innych im

podobnych.

Biorc to wszystko pod uwag nie

mona nie poleci gorco tego cennego

dziea wszystkim przyjacioom nowoy-
tnej fizyki. Przy wielkim bruku dobrych

polskich jiodrczników fizyki byoby bar-

dzo poa(lanein, aby naszemu jzykowi

prac Ks. Dressla przy.swojono. Tumacz
mógby z j)ewnoci liczy na wdziczno
spoeczestwa polskiego, a nakadca na

licznych odbiorców.

Gardair IVI. I. Cnoiii naturalne Pa-
ry. Lcthii-llenK 18 str. 52;J. 3 fr.

Pan Gardair, Profesor filozofii w Sor- ^

bonie, przedsiwzi prac ])ardzo chwa-

lebn w celu rozpowszechnienia w j-

zyku francuskim filozofii . Tomasza.

Po wydaniu kilku ksiek w rónych

kwestyach psychologicznych, powica t
prac moralnoci. Znajdujemy w „Cno-

tach naturalnych"- wierne streszczenie my-

li Mistrza anielskiego. Nieposuszestwo,

niesforno, dobro i zo, natura i geneza

rozwoju cnót naturalnych, oto tre dzie-

a w którem autor logicznie i systematy-

cznie przeprowadza teorye Doktora Aniel-

skiego. Wyraenia szkolne i scholasty-

czne s tu wiernie oddane, z wielkim po-

ytkiem dla akuratnoci a moe ze szko-

d czystoci i elegancyi stylu.

Mano. Le. Pesnimisme eontempo-
rain Sesprrcurseurs, ses reprsen-
iants, ses sotirces. Collection Scion-
ce et Religion. Blond. 1901 w 12-e
str. 63.

Mówi, e pesymizm znika a jednak

niestety pozostaje go jeszcze tyle, e po-

ytecznem bdzie zgbi jego przyczyny

i znale na lekarstwo. I to wanie za-

mierzy sobie Ks. Mano w broszurce

troch nierówno napisanej. Szuka on

rozwizania tego trudnego zadania w na-

uce chrzecijaskiej: ycie tutaj na ziemi

jest tylko drog do prawdziwego ycia.

Rozwizanie to zyskaoby na przedsta-

wieniu jednorazowem, zamiast by roz-

poczynanem kilka razy i nieuzupenio-
' nem dostatecznie. Jest te troch prze-
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sady w cytatach angielskich, nieiuicokich,

woskich, greckich, a tak czsto przery-

wajcych sam tekst.

Hi. Historya.

wite pamitki Sandomierza opi-

sa ks. Józef Hokuszny fz ilustra-

cyamij Warszawa w drukarni sy-
nów !6t. Niemiry. 1902.

wite pamitki, przechowywane w na-

szych kocioach, stanowi nietylko przed-

mioty wiekowej czci przodków i naszej,

ale nadto wi sic czstokro z wtkiem

dziejów. Z biegiem czasu pobono wier-

nych osnua je pajczyn, nici legend,

które oprócz wyrazu rozmiowanych

w rzeczach boych serc, s take znako-

mitym przyczynkiem do naszej obycza-

jowoci. Wymowny tego dowód mamy
w ksieczce wieo wydanej przez ks.

Józefa Rokosznego, który opisujc wite
pamitki Sandomierza jednoczenie opo-

wiada wypadki niegdy im towarzyszce.

Wikszo ich wie z napadami Tatarów

na stary gród, za któremi szo straszne

widmo poóg, mordów, rabunków i okru-

ciestw wszelkiego rodzaju. Opowie
wic losów mczenników sandomierskich

w^zrusza do gbi nasze serca a jednocze-

nie daje nam ywotny obraz jak wy-

glda musia kraj po tem przejciu bar-

barzyskiej fali. I czy mona byo j
lepiej uplastyczni jak w owej legendzie

o cmentarzu sandomierskim, z którego

gar ziemi w rku papiea Piusa V-go

spyn miaa kroplami krwi i dla tego

zalecona zostaa polakom jako wita re-

likwia. Inna znowu opowie o ciele Mor-

sztynówny, które nietknite w cigu
dwóch wieków zachowuje si w kocie-

le reformackim wiadczy e w owych cza-

sach ogólnej rozpusty i upadku obyczajów

kwitny jednak wród naszych niewiast

przecudne liije .skromnoci i niewinno.sci.

Wten sposób kada kartka ksieczki ks.

Rokosznego budzi ywe zajcie, wzrusza,

uczy i buduje. Dodajmy do tego styl

pikny i jasny, szat zewntrzn staran-

n a nawet ozdobn, sowem w.«zystko

przemawia za tem, aby „.wite pami-
tki Sandomierza" najgorcej zaleci czy-

telnikom, ch.

Akten des fiinfen inemationalen kon-
gresses katolischer Geehrten zu Miiii-
clion voui 24 bis -JS Sept. 1!.»0(J, Miin-
chen 1901. Komissionsyerlag Her-
der str. 511.

Wiek XIX stworzy yw apologie

Kocioa katolickiego przez powszechnie

znane internacyonalne kongresy katolic-

kich uczonych, które ju zrobiy wiele

dobrego ku obronie wiary. Dwa pierwsze

kongre.sy odbyy si w Paryu (18S8

i 1891), trzeci w Brukselli (1894), czwar-

ty we Fryburgu szwajcarskim (1897),

wic regularnie co trzy lata. Niniejsze

dzieo zawiera wszystkie mowy wygoszo-

ne na tym ostatnim wraz z opisem jego

wietnego przebiegu. Niepodobna tutaj

szczegóowo rozbiera wszystkich prac;

zreszt same nazwy dziesiciu sekcyi, na

które podzielono ca czynno wiecu,

wiadcz wymownie o warto.-ci tego wiel-

kiego dziea. Nie pominito tam adnej

waniejszej gazi wiedzy i prawie adne-

go waniejszego socyalnego zadania Ko-

cioa. Obok doniosych zagadnie, do-

tyczcych religii, miay swe oddzielne

miejsca: filozofia, historya, prawo, histo-

rya naturalna, kwestya socyalna, histo-

rya kultury i sztuki, archeologia, epigra-

fika oryentalna, matematyka, astrono-

mia. Kto chce, moe si przewiadczy,
' choby tylko z tego dziea, e mimo

I wszystkich warunków wiara idzie w pa-

I

rze z wiedz i postpem nauk, e w jej

wanie rku .s najdzielniejsze rodki

\

i najskuteczniejsze lekarstwa na piekce

i kwestye socyalne i ich rozwizanie, e
nietylko sudzy otarza bojuj w obronie

wiary Chrystusowej, ale i mnogi zastp

uczonych o wiatowej sawie wspópracu-

je wiernie i odwanie.
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Geoffroy de Grandmaison. So/dais
de i'K(f/ise. I*aris, Maison de la
Bonno Pressc, 1902, S-o, illiislró,

XII, 370.

Rzadko spotkat- ksik, któraby hyla

prawdziwie wicej na czasie, ni studyiini

(irandmaison'n. Przedowszystkicni dlate-

go, e jcstto jedno z najpikniejszych wy-

dawnictw, powtóre dlatego, e w obecnej

chwili napronych stosunków pomidzy
kocioem i pastwem, sam tytu dziea

ju jest w pewnej mierze zapowiedni po-

koju. Przetlmowa wspaniaa, majestatycz-

na, istotnie przypomina surmy wojenne.

Autor oznajmia w niej wszystkim katoli-

kom, e czy chc, czy nie chc, czy s do

tego powoani, czy zmuszeni, w kadym
wypadku winni nosi or, sta w goto-

woci bojowej, bo niebezpieczestwa i na-

pady na prawd Jesusow z kadym
dniem si mno. M-gr d'Hulst tak okre-

la chrzecjanina: « Czowiek pokoju, któ-

ry cigle walczy . Walczy, bo duch wia-

ta i ziemi stara si go pochon, walczy,

by obroni najdroszy swój skarb: pokój

królestwa Jezusowego na ziemi.

Od tcoryi przechodzi autor do prakty-

ki. Gaerya potyczek duchowych, nakre-

lona przez firandmaison'a, przedstawia

nam jednego za drugim bohaterskich

obroców witych ideaów Boga. Czo-

wieka na ziemi. Oto imiona tych onie-

rzy katolickiego kocioa w XIX w. Józef

de Maistre, de Magallon, Mgr. de Maze-

nod, PLmmanuel d'Alzon, yicehrabia de

Melun, Ravignan, kardyna Pie, Ludwik

Yeuillot, dom Gueranger, Mgr. de la

Bouillerie, Mgr. Herteaud, Maurycy Mai-

gnen, Herv Bazin, Mgr. J^auY, de

THermite.

Wszyscy oni walczyli piórem i sowem,

przywracali zakony, zakadali fundamen-

ta pod nowe instytucye. Autor umia
w sposób niezmiernie wdziczny uchwy-

ci ich prace i nakreli ze cisoci hi-

.storyka, a jednak z urokiem, któremu

oprze si (rudno. To nie l)anain(^ popu-

laryzowanie, ale studya, oparte na po-

wanych ródach, pene treci i ycia.

( Jraiuimaison nie móg zapomnie, e
czsto j)rzedtem opisywa wielkich onie-

rzy Napoleona. Z równem zaciciem od-

tworzy wojowników Jezusa i Kocioa.

IV. Socyoiogia.

Lebzelter Ferdinand Franz. Katho-
/isc/tc Missionarc dis \ntiirfor-
sc/ier luid Aarzte. 8-o, str. i)(>, \Vien,

St. Norbertus Yerlagsliandlung a
M. 1,50.

Hettinger w ostatnim tomie swojej ni-

gdy niezapomnianej Apologii wiary chrzc-

ciaskiej udawadnia, jak wielk rol

w ucywilizowaniu narodów i rozwoju nau-

ki odgrywali katoliccy raisyonarze. By-

o to nietylko w wiekach staroytnych

I

i rednich, ale i za dni naszych. Zawsze

koció by przodownikiem cywilizacyi,

szczególniej na tych dalekich kresach,

I

gdzie trzeba byo pierwsze kroki stawia.

: Autor przedstawia nam katolickich mi-

syonarzy X\'II i XVIII stulecia. Ponie-

wa za jest fachowcem w fizyce, mate-

i

matyce, astronomii i meteorologii, wic

I

przedewszystkiem temi gaziami wiedzy,

I

uprawianemi przez misyonarzy, zajmuje

i si, pozostawiajc innym uzdolnionym

;

umysowo usystematyzowanie zasug wy-

sanników ewangelii z zakresu geografii,

etnografii i lingwistyki. Prócz tego zaj-

i
muje si bogosawionymi skutkami lecz-

I

nictwa naukowego i popularnego, które-

mu z zamiowaniem oddawali si misyo-

narze. Za podstaw swego studyum wzi
Lebzelter niepospolite w tym przedmio-

cie dzieo von Huondera ^Deutsche Je-

suiten-missionare des XVII und XVIII

Jahrhunderts". Dzieko niniejsze to za-

cny pomiuk dla sug kocioa, którzy ród

najwikszych trudnoci nietylko religii,

j

ale nauce su. Pracowa w laborato-

ryach, mie na swe rozporzdzenie powa-

[
g uczonych korporacyi, mie mono
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rady krytycznej, obcowa z ludmi nau-

ki— to dane, r<'Ml których praca nauko-

wa moe si ra.czo, ochoczo i wzgldnie

Itkko posuwai- naprzód. Lecz, by tara,

w lasach Afryki i Ameryki, pod niebem

obcem, samotnie, smutnie lcze nad

zwojami papieru, po trudach ewangelicz-

nych kra chwile drogo okupionego spo-

czynku, powica jestudyoni naukowym

i nie da za to nagrody — na to trzeba

by bohaterem. Takimi s niemal wszy-

scy katoliccy raisyonarze. Cze kocio-

owi, o wytwarza takich pracowników,

cze tym pracownikom, e tak pojli du-

cha Kocioa, który zawsze pomni, e
Bóg jest i «Sanctus sanctorum* i «Deus

scientiarum^.

Sizeranne Maurice de la. Les Soers
arrni//rs.\'nv[>. Lecuffre. 1901. 12-0,

str. \U. 431.

W cieniu wielkich, starych drzew, oka-

lajcych wiecem zielonym Obserwato-

ryum, w dzielnicy, przesyconej spokojem,

napenionej zakonnymi komnatami, w tej

zacisznej oazie haaliwego Parya, —
wznosi si skromny dom, z bia fasad

zakoczon krzyem. Wejdmy do kapli-

cy w godzin modlitwy wieczornej. Za-

konnice id do chóru. W dugich czar-

nych welonach posuwaj si naprzód pa-

rami, powane, skupione, wiadome obec-

noci Boej. Przyszy przed stalle. Je-

dnoczenie oddaj pokon Bogu i póniej,

jedna z nich widzca wprowadza drug
niewidom i obok niej zajmuje miejsce

To tinstytut lepych sióstr w. Pawa*,—
yjcy symbol i wcielenie najcudniejszcj

i dziwnie przemylnej mioci chrzecja-

skiej.

Gdy przedstawiono Ojcu w., Piusowi

IX, regu tego zgromadzenia do aproba-

ty, papie zawoa «Ach, takiego zgro-

madzenia nie byo w kociele, tego mu
dotychczas brakowao*. W 1851 r. An-

nctta Bergunion dala w swej pracowni

przy ulicy des Postts przytuek czterem

lepym dziewcztom. Lecz zajaiwszy si

ich losom, postanowia rzecz dalej i wyej

poprowadzi. Postanowia zaoy zgro-

madzenie zakonne dla lepych kobiet.

Dotychczas bowiem dopuszczano gdzie-

niegdzie lepe do professyi zakonnej, ale

dziao si to bardzo rzadko i w drodze

czysto wyjtkowej. Bóg chce, tak rozu-

mowaa Bergunion, nowego zgromadze-

nia i trzeba je zaoy, choby przyszo

pokonywa najwiksze trudnoci. Towa-

rzystwo Jezusowe dostarczyo narazie

przytuku siostrom i przez O. \"arin'a,

nadao im pospou z wizytkami swoje

konstytucye, na mocy których od 187G

roku na dwie siostry widzce przyjmo-

wana jest jedna niewidoma. Sizeran-

ne z przejciem opowiada nam history

i dziaalno «swojego drogiego domu».

Rzeczywicie, naley on w pewnej mie-

rze do niego. Nikt we Francyi tyle co

on nie pracowa nad podniesieniem ma-

teryalnem, umysowem i moralnem opu-

szczonych lepych. Szczyt podniesienia

moralnego i równouprawnienia duchowe-

go lepych to otworzenie im jiodwoi y-

cia zakonnego, dajcego im nieopisane

rozkosze, pozwalajcego im zapomnie

o swem strasznem kalectwie. Zakon otwie-

ra tym siostrom stokro cenniejsze oczy,

bo oczy duszy, kae im patrze na Bo-

I

ga i zblia si do niego przez cnoty, tak

I

by kiedy one, lepe ziemskie, mogy go

!
osiada « twarz w twarze w jasnoci

chway niebieskiej, (^bok szczegóów czy-

sto praktycznych, s w ksice Sizeran-

I

ne'a miejsca wprost porywajce jakim

i
niepowszednim, oryginalnym czarem, miej-

sca pene najcudniejszcj poezyi, wykwin-

:
tnie a prosto sawicej tajniki katolickiej

mioci bliniego.

I

V. Dziea rónej treci.

i

Konstanty Krynicki, ////s- fjeoqrafii

Krniesticu Po/skicijo. Wydanie dru-

gie, poprawione i powit^kszone.
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Ozdoliione 215 rycinami, U ina])ami
i .') planami /. dodanicMii Mapy Kró-
lestwa Pol<kiogo Warszawa. Na-
kad <u'bctnt«ra i Wolfa str. 207. ll»02.

Jest to spora ksika — zawiera kolo

300-tu stron: wydana ozdobnie, z doda-

niem mapi planów; zewntrznie robi bardzo

dodatnie wraenie. A i tre.sc ksiki, s-
dzc ze spisu rzeczy, wydaje si pouczajcji.

XiesU'ty. rozdziay, powicone przy-

rodzie kraju, jak: granice, powierzchnia

Królestwa Polskidgo, wody, biota, klimat,

gleba, roliny, zwierzta, autor traktuje

czasami, podyletancku, i daje si odczu-

wa u niego Itrak przyrodniczego przy-

gotowania.

Rozdziay o etnografii kraju (10-ty i

11 ty) s napisane dosy barwnie, ale ba-

amutnie, jak, np., rzecz o moralnoci lu-

du iK)lskiego, albo, gdzieindziej, rzecz

o jego owieceniu.

Wiksza cz ksiki (od str- 05) po-

wicona opisowi kraju pod wzgldem
wyznaniowym, komunikacyi, owiecenia

publicznego, przemysu, handlu, i admi-

nistracyjno-politycznyra. Obfituje ona

w mas szczegóów, ale wogóle uoona
chaotycznie. Kozdzia 12-ty, p. t. „Wsi

i miasta, ich ilo i mieszkacy" w tej

formie, w jakiej zosta uoony, jest banal-

ny i wprost zbyteczny. Niewaciwy jest

tytu llt-go rozdziau, w którym si mó-
wi o podziale Królestwa na gubernie

, .Ogólne zebranie."

WogóU; autor „Rysu geografii Króle-

stwa Polskiego" zabra si do napisania

swej ksiki nieumiejtnie, przytem posi-

kowa si nieraz ródami bez znaczenia,

jak o tern wiadczy sam spis róde, po-

dany przez autora. A jf;dnak p. K. mu-

sia duo si napracowa, zanim napisa

swoj ksik, i wypadaoby yczy, ae-

by „Rys ge^tgrafii", umiejtnie przerobio-

ny, z czasem wyszed w nowem wydaniu.

A. I.

Pisma AleksandraRembowskiego. Tom
II.— I. Sprawy jdjbiicystycznf.—II.

Krytyki naukowo. Warszawa. Na-
kadem autora. 8-o due, str. 744.

Sam tytu wskazuje, e autor podzieli

tom drugi swoich pism na dwa dziay.

W pierwszym, omawiajcym sprawy pu-

blicystyczne poruszone s tematy tak in-

teresujte i ywotne, e trudno si oi)rze

wzrastajcemu co chwila zaciekawieniu.

W ISSS r. w znancm czasoiuinie histo-

ryczno-naukowem < Preu.ssische Jahrbi-

cher» pseudonimowy Dr. Didolff napi.sa

artyku p. t. *YJ\n Blick auf die Yergan-

genheit und Zukunft Polens*. Tenden-

cje swoje pruski publicysta streci w pa-

radoksalnem sztandarowem hale: (Poz-

naskie polskie—mier Pol.ski: Pozna-
skie niemieckie—zbawienie Polski) «ein

polnisches Posen ist Polens Tad. Ein

deutsches Posen ist Polens Rettung».

Odpraw naleyt temu uczonemu da p.

R. w rzeczy 'Z dziedziny spekulacja po-

litycznej', w której ostatecznie udowo-

dni, e nie kto inny inspirowa niezna-

nego Didolffa, jeno urzdowy historyk

pruski, prof. Treitschke, który w swoich

wykadach polityki te same wygasza
pogldy. R. je.st zdania, e Treitschke

przeszed Fryderyka II i Bismarka, wy-

gaszajc teorje tak wrogie polakom, e
nie s to zasady «chrze.4ciaskie, ale pro-

stytucyjne, sprowadzajce zwyrodnienie

i upodlenie chrze.ciaskiej etyki». Sto-

sunkom prusko-poznaskim powica au-

tor swoje uwagi w artykuach: «Pruska

Wagncryada*, /Nowe prawo o cudzo-

ziemcach dnia 14 Marca 1887 roku-

i «Ksidz I)inder>'. W « Fikcjach ple-

miennych* rozwinita jest polemika z ide

sowiaskiego braterstwa, zapocztkowa-

n przez Aksakowa. Prócz tego na szcze-

gólniejsze uwzgldnienie w tym dziale

zasuguj rozprawy: Zneutralizowanie

pastwa w prawie midzynarodowem —
Franciszek Deak—W sprawie samorz-

du—Projekta reformy konstytucyi fran-

cuskiej—Memorya Prdzyskiego — Ju-
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lian Dunajewski— Kraszewski przetl s-
dem w Lipsku.—Meraoryay Wilhelma

V. Kanitz und Dallwitz—Pamitniki Bis-
i

raarcka i nakonicc -W sprawie naszego

kocioa >. Ten ostatni artyku ]est i)rze-
,

liczn odpraw, dan wszystkim niepo-
j

woanym zwolennikom i propagatorom
|

idei polskiego narodowego kocioa. «Ko-

ciól katolicki, mówi R., ze Stolica Apo-
!

stoiska na czele, uszlachetnia! nictylko •

organizm pastwowy, ale ducha narodo-

wego przez to wanie, e obejmowa

wiat cay i nie solidaryzowa si wycz-
nie z adn narodowoci, ani z adn
wadz polityczn. Prymat rzymski rozu-

mia to wybornie, e prawdy nauki Chry-

stusa przenikn tylko wówczas do gbi
serc wiernych, jeli duchowiestwo zespo-

li si z duchem narodu i nauki religijne

gosi bdzie w mowie ojczystej... W rz-

dzie duchowiestwa katolickiego spoty-

kamy bohaterów narodowych (Kordecki),

mów stanu, poetów i uczonych, z po-

midzy których do wymieni Koperni-

ka. Koció katolicki zespoli si z ser-

cem naszeni tak, e uwaamy go za dro-

gocenny klejnot w narodowej naszej spu-

ciznie. W obrbie wityni katolickiej

kapan by i jest naszym piastunem mo-

ralnym od kolebki a do grobu. Przod-

kowie nasi i my nie samozwaczy koció
narodowy, ale Koció katolicki uwaa-
my za paszcz niebiaski Jasnogórskiej

Dziewicy, ochraniajcy przez wieki ducha

naszego od zwtpienia i upadku, Koció
katolicki by zawsze i jest piastunem wia-

ry Chrystusowej, potnym ogólnoludz-

kim czynnikiem cywihzacyjnym i wielk
kadego narodu potg».
W dziale krytyk naukowych Rembow-

ski rozwin takie bogactwo treci, tak
rozmaito niezmiernie wanych pogl-

dów, e trudno si wdawa w szczegóo-

wy rozbiór przedmiotu. Do bdzie wy-

mieni autorów omawianych wraz z ty-

tuami ich dzie, a kady ju osobicie

w ogólnych zarysach zapozna si z za-

wartoci tej czci pism Rembowukiego.

A wic kolejno po sobie nastpuj: Dr.

M. W. Olendzki: Ifistorya nauk politycz.

nych od wieku XVI do najnowszych cza-

.'»ów. -Prof. Okolski: O stosunku pastwa
do owiaty narodowej. — Dr. Ryszard

Roeppcll: Polen um dic Mitte des XVIII
Jahrhunderts.—Makuszew: Spoecznei po-

lityczno pytania w polskiej literaturze

XVI wieku.—Ludwik Gumplowicz: Fi-

lozoficzne prawo pastwowe.—Dr. Fran-

ciszek Kasparek: Prawo polityczne ogól-

ne z uwzgldnieniem austryackiego i wst-

pn nauk ogóln o j)astwie.—Przegld

prac odnoszcych si do samorzdu gmin-

nego w Galicyi ('prace Tadeusza Piata

—

Józefa Kleczyskiego i G. Kleczyskie-

go^.—Wadysaw Smoleski: Mazowiec-

ka szlachta w poddastwie proboszczów

pockich.—witochowski i Chmielowski:

Voltaire i Rousseau w stuletni rocznice

mierci.—Ludw. Gumplowicz: Prawo na-

rodowoci i jzykóww Austro-Wgrzech.—
Eliza Orzeszkowa: Patryotyzm i kosmo-

polityzm.—Dr. Juliusz An: Socyalizm ja-

ko objaw choroby spoecznej.—Dr. Franc.

Kasparek: Uwagi krytyczne o galicyjskiej

organizacyi gminnej i wnioski reformy.

—

Walery Przyborowski.: Wocianie u nas

i gdzieindziej. - Adolf Pawi.-ki: Skarbo-

wo w Polsce i jej dzieje za Stefana Ba-

torego.

Wszystkie waciwoci Rembowskiego

historyka i pisarza spoecznego uwyda-

tniy si w omawianem dziele, jak na do-

ni. ciso i precyzya w przedstawianiu

kwestyi, zupeny brak retoryki stylowej,

pewno siebie, szczero pogldów, prze-

jcie si tematem — oto gówne cechy te-

go autora. Styl moe troch zasuchy, za-

mao barwnoci, obrazów i wogóle tej

artystycznej plastycznoci, która niewie-

i loma sowami umie wiele w sposób wy-

1
kwintny powiedzie. Brak ten wynagra-

'dza obfito myli gbokich, powanych,
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zawsze aktualnych, zwizanych z chwilij

obecna.. Prawie nigdy R. nie zajmuje si
cile teoretycznemi kwestyami, ale stara

si«^' doj do wniosków, któreby nietylko

wykazyway orudycyc autora, ale mogy
przynie rzetelny, yciowy poytek czy-

telnikom. Pisma R. maj charakter prze-

wanie polemiczny. Std opinie s wypo-

wiadane wyranie, z energi podkrelone,

akcentowane w sposób bardzo wydatny.

Mona si zgodzi z autorem, lub nie,

mona mu zarzuci z swojego subjoktyw-

nego punktu widzenia to i owo, ale za-

wsze trzeba uszanowa ma, który chwi-

l obecn wyczuwa gorco i umie rzuca

na ni wiato niepospolite. To nie czcze

polemiki dziennikarskie, które mcz
umys, niesmak w duszy zostawiaj, ale

cieranie si zda, oparte na mioci pra-

wdy i dobra ogólnego, dyskusya prze-

dmiotowa, w której nie chodzi o adne
osobiste ambicye, ale o wyjanienie tego,

co byo niejasne i ciemne, ajasnemi wie-

tlanem sta feie winno niezbdnie,

Z Grecy! i Krety przez X. M. Czer-
wiskiego '1'. .J. Kraków, 1902,

Autor w niniej^zem dziele doskonal

rzdzi si metod: zamiast nas darzy
nadmiarem osobistych wrae, impresyo-

nistycznemi opisami, zastpujcymi dzi

powszechnie treciwy wtek podrónych
notatek, przy kadej waniejszej miejsco-

woci w^krzesza historyczne jej znaczenie,

streszcza dzieje, budzi przeszo i przez

to samo potguje ciekawo czytelnika,

dostrojonego echem dawnych pamitek
do otrzymanego w danej chwili wraenia.

I tak pod lApanto rozwija si przed nami

obraz bitwy, która ocalia chrzociastwo;

u wstpu do Grecyi otrzymujemy rys po-

grobowych jej dziejów. Ztd to ksika,
dla kadego ciekawa, osobn ma wag
dla modziey, dla kó rodzinnych, darzc
te ostatnie najtrudniejsz do dobrania

wspóln lektur, a dostarczajc modym
^czytelnikom najpikniejszego rodka na-

uczenia si mnóstwa rzeczy ciekawych.

Autor na wstpie wspomina, i prz3de-

wszystkiem w swych notatkach chcia u-

wzgldni religijne kwest ye przebieanych
krain. Ogromnie te ciekawie wypady
spostrzeenia i wiadomoci na tem polu

zebrane. Ksika niniejsza dla ogóu tak

bardzo zajmujca, osobny zapewnia po-

ytek modym czytelnikom, opowiadajc
im dalsze losy tej Grecyi, z któr si zyli

na szkolnej awie, a która ich myl na
najpikniejszych ksztacia wzorach.

Couturler lAbbe. Giuseppina Faro,
Lanf/rc.s, c/ies Cauteur. 1902.

W Pedara, opodal od Katanii, na stoku

Etny, ya przed trzydziastu laty uboga
dziewczyna, której mode ycie, wypenio-
ne bogoraylnoci i miosierdziem, pro-

mienny lad po sobie zostawio. Prostota

i posuszestwo, wielka mio Boga i lu-

dzi to byy cechy duszy czystej i cichej,

która za swego krótkiego na ziemi poby-

tu nosia imi Józefiny Faro. Umara,
majc lat dwadziecia cztery. ycie jej

upyno w ukryciu, mier dopiero mia-

a rozgosi jej imi nie po samej tylko

ojczynie w, Agaty i w, Róy, sycylij-

skich patronek. Zaledwie w Panu zasn-

a, a cuda zaczy si mnoy za jej przy-

czyn przy jej grobie. Xiebawera wadza
duchowna przystpia do otworzenia ubo-

uchnej trumny. Znalezione dziewicze

szcztki, zachowane w caej wieoci,
wydajce z siebie wo przedziwn. Dzi
po latach trzydziestu podwójne to zjawi-

sko si utrwala, a szklane dziewiczej tru-

mienki ciany pozwalaj wiernym podzi-

wia ask cudown, nie dopu.szczajc,

aby te bogosawione zwoki kiedykolwiek

ulegy zepsuciu. Prostaczkowie, którzy

zaliczali dziewczyn do swoich, dzi j
szczególn czci otaczaj. Arcybiskup

Katanii, Mgr. Dusmet, osobne ywi
uczucia rzewnego naboestwa do wi-
tobliwej dziewicy. Susznem byo, aby
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jpj imi przekroczyo granice Sycylii. Cu-

downo bowiem otacza giób Giuseppi-

ny Faro, opromienia joj imi jakby zwy-

cisk odjjraw, dan mdrcom wiata,

zanurzonego w niateryalizmie i pozyty-

wizmie, zaprzeczajcego wszelkim obja-

wom, wyamujcym si z wizów przyro-

dzonego rzeczy porzdku, Ks. Couturier,

podróujc po Sycylii, zaywa gocinno-

ci u Mgra Dusmet, Arcybiskupa z Iva-

tanii. Ten go zawióz do grobu witej

dziewicy w Pedara. Za powrotem ni hi

francuskiemu pielgrzymowi, i posiad

kilka przedmiotów niegdy nalecych do

Giuseppiny Faro. Nazajutrz najniespo-

dziewaniej pewna zakonnica v.'rcza mu
ksik i chusteczk, wasno witej

dziewicy, która jej sio we nie ukazaa,

wskazujc, gdzie i w jakim Kociele ma
te przedmioty Avrczy spotkanemu tam-

e ksidzu francuskiemu—snad pragnie

ona by znan we Francyi, dla Francyi

wyprasza aski osobne—tumaczy Ar-

cybiskup z Katanii. Upyno wier

dydaktycznym i dosto.sowane do pojcia

dzieci. Kade dziecko jest stworzone

i odkupione przez Boga. Przeznaczeniem

jego i celem najbliszym jest najdosko-

nalsze ycie poród ludzi. Std urastaj

cise religijno - filozoficzne obowizki

wzgldem Boga, ludzi wogóle i swego spo-

eczestwa i otoczenia w szczególnoci.

Moralno oficyana, propagowana i pod-

trzymywana z interesu przez najbezbo-

niejsze nawet pastwa, nie wystarcza, jest

ona zbyt blad i mizern, by dzieci wy-

chowa na tgie charaktery, uzbrojone

rozumn wiadomoci religijna. Po za

szkoami tedy publicznemi naley wytwa-

rza cae zastpy zdolnych, oywionych

apostolskim zapaem katechetów, którzy-

by równolegle z kapanami wpywali na

dusze modociane, aknce prawdy. Za-

danie takiego katechety, w naszych szcze-

gólniej czasach, jest i wielkie i niezmier-

nie trudne. Idzie bowiem tutaj oto, ae-

by w duszy dziecka zaszczepi poczucie

moralnoci Jezusowej, nad t moralnoci

wieku. W dyecezyi Langres rozszerzya
|

czuwa i uzbroi j w or niezawodny

si cze, urosa wdziczno dla sycylij-

skiej dziewicy. Za jej przyczyn, za do.

tkniciem si przedmiotów, które niegdy

byy jej wasnoci, ile nastpio cudow-

nych uzdrowie na przemian ciaa i du-

szy... Tknity cudownoci tych obja-

wów, spowodowany wdzicznoci dla

witej panienki, ks. Couturier wieo na-

pisa jej yciorys, wonny jak kwiat um-
bryjski, rzewny jak franciszkaska legen-

da, zachwycajcy prostot opowiadania,

a nadzwyczajnoci osnowy.

Maisson M. M-me L'apostolat de
renjance. Son importance, son hi-

stoire, sa pratiue. Pari^. BIoikI.

12-0, str. 128. Cena 1 fr., franco
1,'>0 fr.

Apostoowanie ród dzieci przez kate-

chizm jest równie stare, jak opowiadanie

Ewangelii, gdy katechizm to nic innego

jeno sowo Boe, rozoone w porzdku

na straszne boje yciowe. A do tego po-

trzeba nauki, cierpliwoci, powicenia,

taktu, czyli metody opartej jednoczenie

na rozumie, sercu i dowiadczeniu. mia-

o moemy poleci wszystkim matkom

inteligentnym dziea p. Mais.on. Matki

bowiem winny by pierwszymi i to naj-

trafniejszymi przewodnikami swych dzie-

ci. I wogóle wszyscy, zabierajcy si do

ugruntowywania prawd wiary w sercach

modziey z wielk korzyci odczytaj

gbokie myli autorki. Wykad jasny,

metodyczny, bezpretensjonalny. Cao
przekonywajco oddziaywa na umys,

uwydatniajc wano apostolatu ród

dzieci i dostarczajc caego szeregu wy-

trawnych zasad.
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